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1. Innledning 

Kompetansebehovet i arbeidslivet er i stadig endring og hvilken kompetanse som etterspørres endrer 

seg fortløpende. Utfordringene for utdanningssystemet ligger i å utdanne personer med den 

kompetansen som næringslivet etterspør, samtidig som søkernes egne ønsker ikke alltid samsvarer 

med dette behovet. Kompetanse vil her bli forstått på samme måte som i regjeringens utredning av 

fremtidige kompetansebehov, det vil si som et samlebegrep for kunnskap, forståelse, ferdigheter, 

egenskaper, holdninger og verdier. Kompetansen kan anvendes til utøvelse av arbeid eller i 

samfunnsmessige eller sosiale sammenhenger.1 Med andre ord handler det om å skape et samsvar 

mellom kompetansen som etterspørres i næringslivet, tilbudet av utdanningsvalg og søkernes egne 

ønsker og preferanser. Dette kan illustreres slik: 

 

 

 

 

 

 

 

Målet er å komme så nær sentrumet i figuren som mulig, hvor det er høyest samsvar mellom de tre 

dimensjonene. For det første er det viktig at man har muligheten til å få en jobb hvor man får brukt 

kompetansen man har tilegnet seg. Utdanner man flere med en kompetanse enn det næringslivet har 

behov for, kan mange bli arbeidsledige eller arbeide i andre felter enn de har kompetanse. Utdanner 

man derimot for få vil næringslivet få vanskeligheter med å rekruttere kompetente arbeidstagere. For 

det andre er det viktig at andelen søkere til de ulike utdanningstilbudene samsvarer med behovet i 

arbeidslivet og har muligheten til å utdanne seg innen et yrke de ønsker å arbeide. For det tredje må 

utdanningstilbudene både samsvare med søkernes ønskede kompetanse og være yrkesrettet i forhold 

til kompetansen arbeidslivet etterspør.  

 

 

1  NOU (2020:2), s. 29. 

Figur 1: Tre dimensjoner som påvirker tilbudsstrukturen 

Søkernes ønsker Opplæringstilbudet 

Næringslivets behov 



 

4 | Tilbudsstrukturen i videregående opplæring  Høringsdokument 

I forbindelse med planleggingen av tilbudsstrukturen for den videregående opplæringen for skoleåret 

2022/23 inviteres det derfor til høring. Tilbudene som settes i gang for skoleåret 2021-2022 har 

allerede vært gjenstand for en omfattende prosess i forbindelse med innføringen av ny, nasjonal 

yrkesfagstruktur. Det er viktig at det gis rom for å prøve ut den nye yrkesfagstrukturen før endringer 

eventuelt vurderes, og det legges derfor opp til at tilbudene som ble lyst ut for skoleåret 2021-2022 i 

hovedsak videreføres for skoleåret 2022-2023. Tilbudsstrukturen innenfor yrkesfagene skal i størst 

mulig grad gjenspeile arbeids- og næringslivets behov for kompetanse i Innlandet, slik at ungdom får 

tilgang til opplæringsløp som fører fram til ønsket yrkeskompetanse.  

 

Slik det kommer frem av dette høringsnotatet, vil elevgrunnlaget i Innlandet medføre at det blir 

utfordrende å opprettholde bredden i tilbudet slik man kjenner det i dag. Fylkeskommunen må tilpasse 

tilbudsstrukturen til betydelig lavere elevtall og reduserte økonomiske rammer i årene som kommer.  

Dersom det i høringsinnspillet foreslås konkrete endringer i tilbudet, forutsetter fylkeskommunen at 

dette samtidig dokumenteres på bakgrunn av et faktabasert kunnskapsgrunnlag.  Høringsinnspillene 

kan ellers også være generelle og gi tilbakemelding på tilbudsstrukturen i et mer overordnet 

perspektiv. Høringsinnspillene tas med som kunnskapsgrunnlag i saken som planlegges lagt fram for 

politisk behandling i Fylkestinget i oktober 2021. Fristen for å gi tilbakemelding på dette 

høringsdokumentet er 27. august 2021. 
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2. Regjeringens ambisjoner 

I dag starter nesten alle ungdommer direkte på videregående etter at de har fullført grunnskolen2, men 

i perioden 2014 til 2020 fullførte kun 79,6 prosent av de som startet den videregående opplæringen 

med enten yrkes- eller studiekompetanse i løpet av 5-6 år.3 All ungdom under 25 år har i dag rett til 

videregående opplæring og har muligheten til å velge mellom enten studieforberedende 

utdanningsprogrammer eller yrkesfaglige studieprogrammer.  De som går yrkesfaglig utdanning går 

normalt to år i skole og fortsetter utdanningen som lærling i en bedrift i to år. For de som velger 

studieforberedende utdanningsprogram har man undervisning tre år i skole.4 Det er verdt å merke seg 

at videregående utdanning er en rett man har, men man plikter ikke å gjennomføre en slik utdanning. 

På den andre siden er det svært vanskelig for en ungdom som har fullført grunnskolen å sikre seg en 

stabil tilknytning til næringslivet uten å opparbeide seg videregående, eller tilsvarende, kompetanse.5  

Yrkesfaglig opplæring krever et tett og godt samarbeid med arbeidslivet. Dette er for å få kunnskap 

om arbeidskraftsbehovet, få tilgang til lærlingeplasser og er i så måte viktig for at elever skal få 

ferdigstilt utdanningen med yrkeskompetanse. Dette er et av de sentrale elementene i den nylig 

vedtatte Fullføringsreformen.6 

Fullføringsreformen har som hovedintensjon at alle som begynner et videregående 

opplæringsløp, skal ha både mulighet og rett til å fullføre. Det vises til at retten til opplæring tidligere 

har vært tidsbegrenset, hvilket har redusert muligheten for å lage fleksible opplæringsløp. Mange har 

enten ikke mulighet til, eller ønske om, å følge et såkalt «A4-løp». Ved å fjerne tidsbegrensningen er 

intensjonen å legge til rette for at flere fullfører videregående opplæring.7 I tillegg til 

Fullføringsreformen ble det høsten 2020 innført ny yrkesfagsstruktur i videregående opplæring, hvor 

antall utdanningsprogrammer ble utvidet fra åtte til ti, samtidig som fire nye ble innført. Av 

utdanningsprogrammene som allerede eksisterer har flere fått nye navn, og flere kryssløp har kommet 

på plass.8 Alle disse endringene vil ha påvirkning på tilbudsstrukturen i den videregående opplæringen. 

 

  

 

2 Meld. St. 21 (2020–2021), s. 7. 
3 Statistisk sentralbyrå, (2021). 
4 Utdanningsdirektoratet, (u.å.). 
5 Meld. St. 21 (2020–2021), s. 9. 
6 Regjeringen, (2021). 
7 Meld. St. 21 (2020–2021), s. 9. 
8 Utdanningsdirektoratet, (2021a). 
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3. Tilbudsstrukturen i Innlandet fylkeskommune 

Arbeidet med tilbudsstrukturen i den videregående opplæringen i Innlandet foregår hele året. Både 

studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer inngår i tilbudsstrukturen, som er det 

helhetlige tilbudet av utdanninger på videregående nivå som tilbys av fylkeskommunen. Hvilket 

utdanningstilbud som skal utlyses vedtas hvert år av fylkestinget i oktober. I oktober 2020 ble 

tilbudsstrukturen for 2021-22 vedtatt av fylkestinget og endringene som skjedde var en konsekvens av 

den nye yrkesfagsstrukturen som ble vedtatt nasjonalt av Stortinget. Det er i tillegg mange faktorer 

som påvirker tilbudsstrukturen, blant annet normtallsmodellen, elevgrunnlaget, antall søkere til 

opplæringstilbudene og arbeidslivets behov.9 Den årlige tilbudsstrukturen justeres på bakgrunn av de 

reelle søkertallene for 1.mars og er en prosess som foregår frem til juni samme år.10 

 

3.1. Normtallsmodellen 

For å sikre både rasjonell økonomisk drift og drifte en kvalitetsmessig god opplæring, har fylkestinget 

i Innlandet vedtatt en normtallsmodell. Dette innebærer at det må være minimum 60 prosent 

oppfylling på et tilbud at det skal kunne settes i gang, noe som tilsier 9 elever på yrkesfaglige tilbud og 

18 elever på studieforberedende tilbud. På bakgrunn av antall søkere til en utdanningslinje 1. mars, 

ser man om tilbudene er oppfylt i henhold til denne modellen. De tilbudene som ikke oppnår 60 

prosent oppfylling skal i prinsippet ikke startes opp, men kan allikevel vedtas oppstart av Hovedutvalg 

for utdanning. Dette kan, blant annet, gjøres på bakgrunn av en vurdering av at det er behov og 

etterspørsel etter en bestemt kompetanse fra næringslivets side. Mer informasjon om 

normtallsmodellen finnes på Innlandet fylkeskommunes hjemmeside.11 

 

3.2. Elevtallsutvikling 

Elevtallsutviklingen har også stor påvirkning på tilbudsstrukturen. Basert på Utdanningsdirektoratets 

GSI-tall12, og med et utgangspunkt i antall elever som er estimert til å fullføre grunnskolen gjeldende 

 

9 Innlandet fylkeskommune, (2020). 
10 Innlandet fylkeskommune, (2021). 
11 Innlandet fylkeskommune, (2020). 
12 Utdanningsdirektoratet (2021b). 
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år, ser det i Innlandet ut til å gå fra å være 4309 elever som går ut av 10.trinn i 2021, mens det i 2030 

vil være 3816. 

 

 

Figur 2: Estimert elevtallsutvikling  

 

Tallene inkluderer både offentlige og private skoler, samt Lunner og Jevnaker. Antall elever som 

avslutter grunnskolen de neste ti årene ser dermed ut til å gå ned med rundt 500 elever. For stort sett 

alle regionene ser man en jevn nedgang: 

 

 

Figur 3: Elevgrunnlag pr. region 
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Basert på disse tallene er det kun Lillehammerregionen som har en økning i elevgrunnlaget, mens 

samtlige regioner vil ha en nedgang. Lillehammerregionen ser også en generell nedgang, men går noe 

opp igjen i 2029/30.  

 

3.3. Formidling av lærlinger 

Innen yrkesfag er hovedmodellen at elevene fullfører de to siste årene av den videregående 

opplæringen som lærling i en bedrift. Hensikten med dette er å gi praktisk erfaring fra yrkeslivet ved å 

delta i vanlige arbeidsoppgaver ved en arbeidsplass, og målet er å oppnå yrkesfaglig kompetanse i form 

av et svennebrev eller fagbrev etter at man har bestått en avsluttende prøve.13 Innen enkelte 

yrkesfaglige opplæringstilbud kan det være en utfordring å skaffe seg læreplass, derfor er et tett og 

konstruktivt samarbeid med arbeidslivet svært viktig for disse tilbudene. Det er også forskjeller i 

formidlingsgraden mellom de ulike kommunene i Innlandet: 

 

 

Figur 4: Formidlede lærlinger pr. region 

 

Her kan man se at det er betydelig variasjon i antall lærlinger i de ulike regionene, samtidig som det 

også er noe variasjon i andelen som blir formidlet ut i lære. Hamarregionen og Gjøviksregionen har 

høyest antall søkere til lærlingeplass, mens Nord-Østerdal og Valdres har høyest andel av søkere til 

 

13 Utdanning.no, (2021). 
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lærlingeplass som ble formidlet ut i lære. Det er også variasjon i forhold til de ulike 

opplæringstilbudene: 

 

 

Figur 5: Andel lærlinger formidlet 

 

Her kan man se at det er Bygg- og anleggsteknikk, Helse- og oppvekstfag, Restaurantfag- og matfag, og 

Naturbruk som har høyest andel som blir formidlet ut i lære av søkerne som har ungdomsrett, mens 

Teknologi- og industrifag, Service og samferdsel har lavest andel formidlet. Gjennomsnittlig 

formidlingsandel for søkere med ungdomsrett var 87,8 prosent. 

 

Figurene over viser andelen av det totale antallet som søker lærlingeplass innen de ulike 

opplæringstilbudene. For søkerne med ungdomsrett har Bygg- og anleggsteknikk den største andelen, 
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mens den laveste andelen er innen Naturbruk. Som man ser er det releativt mange søkere innen Bygg- 

og anleggsteknikk, samtidig som mye tyder på at det er gode muligheter for å få lærlingeplass (91,5% 

formidlet). På motsatt side ser man derimot at det også er mange som søker lærlingeplass innen 

Teknologi- og industrifag (18%), mens på dette utdanningstilbudet ble kun 84,3 prosent av søkerne 

med ungdomsrett formidlet ut i lære. 

 

3.4. Arbeidslivets fremtidige behov 

Verdiskapning og utviklingen av velferdstjenester blir i stor grad påvirket av virksomheters mulighet til 

å rekruttere nødvendig arbeidskraft med relevant kompetanse. Rekrutteringsgrunnlaget påvirkes av 

en rekke faktorer, som graden av deltidsarbeid og frafallet i utdanningen. Dette gjør at både 

utfordringene og løsningene ligger i samarbeidet mellom utdanningssystemet og arbeidslivet.14  

 

Enkelte næringer har opplevd store utfordringer med å få rekruttert kvalifisert arbeidskraft, og ifølge 

NAVs bedriftsundersøkelse oppgir 11 prosent av virksomheter at de ikke har fått ansatt noen ved 

utlysning av stilling og i tillegg har de i 6 prosent av tilfellene ansatt noen med lavere eller annen formell 

kompetanse. Hardest rammet av dette er helse- og sosialtjenester med 24 prosent som oppgir at de 

ikke har fått ansatt noen og 10 prosent har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse.15 

Bedriftsundersøkelsene til NAV har vist vedvarende rekrutteringsproblemer over flere år og i 2019 

oppga også 1 av 3 virksomheter innen helse- og sosialtjenester at de ikke fikk rekruttert kvalifisert 

arbeidskraft.16  For Innlandet er dette tallet noe lavere, men fremdeles i overkant av 1 av 4 bedrifter 

innen helse- og sosialtjenester. På fylkesnivå er det derimot innen informasjon- og 

kommunikasjonsnæringer at bedriftene oppgir å ha hatt størst rekrutteringsutfordringer, med rundt 

20 prosent som ikke har fått ansatt noen, i tillegg til rundt 13 prosent som har ansatt noen med lavere 

eller annen formell kompetanse.17 

 

I andre næringer rapporteres det også om rekrutteringsutfordringer, blant annet innen bygg- og 

anleggsvirksomhet, produksjon av maskiner og utstyr, informasjon og kommunikasjon, og 

undervisning.18 Førstnevnte er her interessant å merke seg, siden formidlingsandelen ut i lære ser ut å 

 

14 NOU (2020:2), s. 46. 
15 NAV (2021), s. 14. 
16 NOU (2020:2), s. 46. 
17 NAV Innlandet (2021), s. 5. 
18 NAV (2021), s. 14. 
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være høy. Med andre ord tyder det her på at det kan være behov for å få økt antallet med søkere til 

bygg- og anleggsfag, for eksempel gjennom tiltak som gjør programtilbudene mer attraktive for 

søkerne. I Innlandet er det også stor mangel på kvalifisert arbeidskraft innen bygge- og 

anleggsvirksomhet.19 

 

NHOs kompetansebarometer viser tilsvarende rekrutteringsutfordringer, hvor hele 58 prosent av 

medlemsbedriftene i 2020 oppgir at de har udekkede kompetansebehov. Dette behovet har vært 

stabilt over lengre tid, men andelen som oppgir at de behovet som I stor grad har økt, mens de som 

har svart i liten grad har sunket. Med andre ord har behovet holdt seg stabilt, mens graden har økt.20 

Blant NHOs medlemsbedrifter er det de innen Finansierings- og forsikringsvirksomhet og informasjons- 

og kommunikasjonsvirksomhet som oppgir det største behovet, på hele 65 prosent.21 Samtidig er det 

i Innlandet stor optimisme blant bedriftene, hvor 25 prosent forventer økt sysselsetting mot bare 11 

prosent som forventer nedgang.22 

 

Medlemsbedriftene til NHO etterspør i stor grad kompetanse innen håndverkerfag, teknisk og 

ingeniørkompetanse, og samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag. Etterspørselen 

etter håndverkere, samt teknikere og ingeniører har vært svakt synkende de siste årene, mens 

etterspørselen etter samfunnsfaglig kompetanse har økt mest, fra 25 prosent i 2014 til 31 prosent i 

dag.23 Dette samsvarer også i stor grad med behovene regjeringen stipulerer at det vil være behov for 

i fremtiden24, og basert på framskrivinger gjort av Statistisk sentralbyrå ser det ut til å være innen 

offentlig virksomhet og privat tjenesteyting at de største økningene i sysselsettingen vil skje. 

Nedgangen vil på motsatt side være størst innen industri, petroleumsrelatert virksomhet og 

varehandel.25  

 

 

 

 

19 NAV Innlandet (2021), s. 6. 
20 Rørstad et.al. (2021), s. 19-20. 
21 Rørstad et.al. (2021), s. 24. 
22 NAV Innlandet (2021), s. 2. 
23 Rørstad et.al., (2021), s. 30-31. 
24 Regjeringen, (2020). 
25 Cappelen et.al. (2020), s. 4. 
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4. Oppsummering og utfordringer for Innlandet fylkeskommune 

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring skal i størst mulig grad gjenspeile arbeids- og 

næringslivets behov for kompetanse i Innlandet. Det vil si at ungdom skal få tilgang til utdanningsløp 

som fører fram til fag- eller svennebrev, vitnemål eller planlagt grunnkompetanse.  

 

Den nye yrkesfagstrukturen fases nå inn på Vg2-nivå i skoleåret 2021-22, og det blir viktig å vurdere 

virkningene over tid, slik at man kan se om man oppnår de ønskede effektene som ligger til grunn for 

endringene. I forbindelse med planleggingen av tilbudsstrukturen for skoleåret 2022-23, vil det være 

innfasingen av Vg3 som er nytt. Innenfor yrkesfag er det i all hovedsak 2 + 2 modellen som gjelder, så 

endringene vil stort sett gjelde for de som skal fortsette opplæringen i bedrift som lærling eller 

lærekandidat. 

  

Innlandet fylkeskommune dekker et stort geografisk område med spredt bosetting. For å kunne ivareta 

god kvalitet i opplæringen, samtidig som en opprettholder en rasjonell drift, er det viktig at 

tilbudsstrukturen tar hensyn til både næringslivet og elevgrunnlaget i regionene. For å kunne tilby 

programområder på Vg2 er det avgjørende at skolen har et tilstrekkelig elevgrunnlag på Vg1. Det er et 

gjennomgående prinsipp at skoler har et rekrutteringsgrunnlag fra eget Vg1 når det planlegges 

plassering av Vg2-tilbud. Dette er for å sikre godt fagmiljø og kvalitet i opplæringen.  

 

Elevgrunnlaget i Innlandet viser ifølge nasjonal statistikk en nedadgående kurve i årene framover. 

Dette medfører at det statlige rammetilskuddet til fylkeskommunen reduseres. Det er derfor helt 

nødvendig å tilpasse tilbudsstrukturen til betydelig lavere elevtall og reduserte økonomiske rammer.  

Ved plassering av tilbudene er det viktig å utnytte skolenes eksisterende kompetanse, lokaliteter og 

utstyr. Det må være et tilstrekkelig elevgrunnlag og tilgang på læreplasser for å kunne sette i gang et 

tilbud.  

 

Fylkeskommunedirektøren vil til høsten sette i gang et arbeid for å vurdere nye og alternative modeller 

for videregående opplæring innen yrkesfag. En vesentlig forutsetning er at løsningene ikke er 

kostnadsdrivende, men snarere kostnadsbesparende, jf. tidligere nevnte økonomiske situasjon. 

 

I tilknytning til planleggingsprosessen har Kompetanse- og tannhelsesjefen samarbeidet med Næring 

og internasjonalt samarbeid, hvor vi har gjennomført regionale møter med næringsavdelingene på 

kommunalt nivå. Temaet har vært Arbeidslivets behov for kompetanse. Møtene har vært konstruktive 
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og nyttige med tanke på hvorvidt fylkeskommunens opplæringstilbud gjenspeiler regionenes behov. 

På bakgrunn av disse møtene er oppfatningen at det er en forholdsvis god balanse i tilbudet, og at det 

synkende elevgrunnlaget vil være den mest begrensende faktoren for å imøtekomme alle behovene i 

tiden framover. 

 

I dette høringsdokumentet omhandles alle tilbudene i videregående opplæring i Innlandet. Det er 

fortsatt sentralt å følge opp implementeringen av ny yrkesfagstruktur, og det er for tidlig å foreslå 

større endringer før en har fått mer kunnskap om de nye Vg2-tilbudene som nå settes i gang skoleåret 

2021-22.  
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6. Vedlegg 

6.1. Tilbudsstruktur Innlandet fylkeskommune 2021-22 

Opplæringstilbud som er markert i lys grønnfarge, viser tilbudene som ikke settes i gang for skoleåret 

2021-22, men som kan lyses ut på nytt. 

6.1.1. Nord-Østerdal videregående skole 

 

Nivå Programområde 

0 Innføringsår GS for min.spr 

1 

Bygg- og anleggsteknikk 

Elektro og datateknologi 

Helse- og oppvekstfag 

Idrettsfag 

Musikk, dans og drama,musikk 

Restaurant- og matfag 

Studiespesialisering 

Teknologi- og industrifag 

2 

Arbeidsmaskiner 

Automatisering 

Barne- og ungdomsarbeiderfag 

Datateknologi og elektronikk 

Elenergi og ekom 

Helsearbeiderfag 

Idrettsfag 

Kjøretøy 

Kokk- og servitørfag 

Musikk 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

Tømrer 

3 

Idrettsfag 

Musikk 

Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp 

Påbygg. gen. studiekompetanse 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

 



 

17 | Tilbudsstrukturen i videregående opplæring  Høringsdokument 

6.1.2. Storsteigen videregående skole 

 

Nivå Programområde 

1 

Naturbruk Nordstumoen 

Teknologi og industrifag Nordstumoen 

Restaurant og matfag Nordstumoen 

Naturbruk 

Naturbruk,hest 

2 
Heste- og dyrefag 

Landbruk og gartnernæring 

3 

Landbruk 

Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp 

Studieforberedende naturbruk 
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6.1.3. Nord-Gudbrandsdal videregående skole 

 

Skole Nivå Programområde 

Avd. Dombås 

1 Studiespesialisering 

2 
Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

3 
Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

Avd. Lom 

1 
Bygg- og anleggsteknikk 

Studiespesialisering 

2 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

Tømrer 

3 
Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

Avd. Otta 

0 Innføringsår GS for min.spr 

1 

Helse- og oppvekstfag 

Idrettsfag 

Restaurant- og matfag 

Salg, service og reiseliv 

Studiespesialisering 

Teknologi- og industrifag 

2 

Barne- og ungdomsarbeiderfag 

Helsearbeiderfag 

Idrettsfag 

Kjøretøy 

Kokk- og servitørfag 

Realfag 

Salg og reiseliv 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

Transport og logistikk 

3 

Idrettsfag 

Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp 

Påbygg. gen. studiekompetanse 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 
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6.1.4. Vinstra videregående skole 

 

Nivå Programområde 

1 

Bygg- og anleggsteknikk 

Elektro og datateknologi 

Helse- og oppvekstfag 

Musikk, dans og drama,dans 

Musikk, dans og drama,folkemusikk,LAL 

Musikk, dans og drama,musikk 

Studiespesialisering 

Teknologi- og industrifag 

2 

Arbeidsmaskiner 

Betong og mur 

Dans 

Datateknologi og elektronikk 

Elenergi og ekom 

Helsearbeiderfag 

Musikk 

Musikk,folkemusikk,LAL 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

Tømrer 

3 

Dans 

Musikk 

Musikk,folkemusikk,LAL 

Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp 

Påbygg. gen. studiekompetanse 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 
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6.1.5. Trysil videregående skole 

 

Nivå Programområde 

1 

Bygg- og anleggsteknikk 

Helse- og oppvekstfag 

Idrettsfag 

Studiespesialisering 

2 

Barne- og ungdomsarbeiderfag 

Helsearbeiderfag 

Idrettsfag 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

Tømrer 

3 

Idrettsfag 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 
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6.1.6. Gausdal videregående skole 

 

Nivå Programområde 

1 

Idrettsfag 

Inform.tekn og medieprod,inform.tekn, SK 3år 

Medier og kommunikasjon 

Studiespesialisering 

2 

Idrettsfag 

Medier og kommunikasjon 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

3 

Idrettsfag 

Medier og kommunikasjon 

Påbygg gen studiekomp,SK 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 
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6.1.7. Lillehammer videregående skole 

 

Skole Nivå Programområde 

Avd. Nord 

1 

Bygg- og anleggsteknikk 

Elektro og datateknologi 

Frisør,blomst,int,eksp.design 

Helse- og oppvekstfag 

Helse- og oppvekstfag,SK 3år 

Teknologi- og industrifag 

2 

Barne- og ungdomsarbeiderfag 

Barne- og ungdomsarbeiderfag,SK 3år 

Elenergi og ekom 

Helsearbeiderfag 

Helseservicefag 

Industriteknologi 

Interiør og eksponeringsdesign 

Kjøretøy 

Klima, energi og miljø 

Rørlegger 

Tømrer 

3 

Helsesekretær 

Interiør 

Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp 

Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp,halvår 

Påbygg gen studiekomp,SK 

Påbygg. gen. studiekompetanse 

Avd. Sør 

0 Innføringsår GS for min.spr 

1 

IT og medieproduksjon 

Restaurant- og matfag 

Salg, service og reiseliv 

Studiespesialisering 

2 

Informasjonsteknologi 

Kokk- og servitørfag 

Matproduksjon 

Realfag 

Salg og reiseliv 

Sikkerhet og administrasjon 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

3 
Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 
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6.1.8. Valdres videregående skole 

 

Nivå Programområde 

1 

Bygg- og anleggsteknikk 

Elektro og datateknologi 

Helse- og oppvekstfag 

Idrettsfag 

Restaurant- og matfag 

Studiespesialisering 

Teknologi- og industrifag 

2 

Arbeidsmaskiner 

Barne- og ungdomsarbeiderfag 

Elenergi og ekom 

Helsearbeiderfag 

Idrettsfag 

Kjøretøy 

Kokk- og servitørfag 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

Tømrer 

3 

Idrettsfag 

Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp 

Påbygg. gen. studiekompetanse 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 
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6.1.9. Ringsaker videregående skole 

 

Nivå Programområde 

1 

Bygg- og anleggsteknikk 

Elektro og datateknologi 

Helse- og oppvekstfag 

Helse- og oppvekstfag,SK 3år 

Salg, service og reiseliv 

Studiespesialisering 

Teknologi- og industrifag 

2 

Automatisering 

Barne- og ungdomsarbeiderfag 

Barne- og ungdomsarbeiderfag,SK 3år 

Elenergi og ekom 

Helsearbeiderfag 

Helsearbeiderfag,SK 3år 

Helseservicefag 

Industriteknologi 

Kjemiprosess- og laboratorief. 

Kulde-, varmepumpe-, vent.tekn 

Realfag 

Rørlegger 

Salg og reiseliv 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

Tømrer 

3 

Apotekteknikk 

Automatiseringsfaget 

Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp,3 dager 

Påbygg gen studiekomp,SK 

Påbygg. gen. studiekompetanse 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 
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6.1.10. Elverum videregående skole 

 

Nivå Programområde 

0 Innføringsår GS for min.spr 

1 

Bygg- og anleggsteknikk 

Elektro og datateknologi 

Helse- og oppvekstfag 

Idrettsfag 

Kunst, design og arkitektur 

Salg, service og reiseliv 

Salg, service og reiseliv,YSK 

Studiespesialisering 

Studiespesialisering,forberedende IB 

Teknologi- og industrifag 

2 

Barne- og ungdomsarbeiderfag 

Bilskade, lakk og karosseri 

Elenergi og ekom 

Helsearbeiderfag 

Helseservicefag 

Idrettsfag 

Industriteknologi 

International baccalaureate 

Kunst, design og arkitektur 

Realfag 

Salg og reiseliv 

Salg og reiseliv,YSK 4år 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

Tømrer 

3 

Helsesekretær 

Idrettsfag 

International baccalaureate 

Kunst, design og arkitektur 

Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp 

Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp,YSK 1.år 

Påbygg. gen. studiekompetanse 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 
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6.1.11. Dokka videregående skole 

 

Nivå Programområde 

1 

Bygg- og anleggsteknikk 

Elektro og datateknologi 

Helse- og oppvekstfag 

Studiespesialisering 

Teknologi- og industrifag 

2 

Barne- og ungdomsarbeiderfag 

Elenergi og ekom 

Helsearbeiderfag 

Industriteknologi 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

Tømrer 

3 

Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp 

Påbygg. gen. studiekompetanse 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 
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6.1.12. Hamar Katedralskole  

 

Nivå Programområde 

0 Innføringsår GS for min.spr 

1 

Elektro og datateknologi 

Frisør,blomst,int,eksp.design 

Håndverk, design og produktutv,søm/th,SK 3 år 

IT og medieproduksjon 

Kunst, design og arkitektur 

Medier og kommunikasjon 

Salg, service og reiseliv 

Studiespesialisering 

Teknologi- og industrifag 

2 

Datateknologi og elektronikk 

Frisør 

Industriteknologi 

Informasjonsteknologi 

Interiør og eksponeringsdesign 

Kjøretøy 

Kunst, design og arkitektur 

Medieproduksjon 

Medier og kommunikasjon 

Realfag 

Salg og reiseliv 

Sikkerhet og administrasjon 

Søm og tekstilhåndverk,SK 3år 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

3 

Dataelektronikerfaget 

Interiør 

Kunst, design og arkitektur 

Medier og kommunikasjon 

Påbygg gen studiekomp,SK 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 
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6.1.13. Gjøvik videregående skole 

 

Nivå Programområde 

1 

Bygg- og anleggsteknikk 

Frisør,blomst,int,eksp.design 

Helse- og oppvekstfag 

Helse- og oppvekstfag,SK 3år 

IT og medieproduksjon 

Kunst, design og arkitektur 

Medier og kommunikasjon 

Musikk, dans og drama,drama 

Musikk, dans og drama,musikk 

Salg, service og reiseliv 

Studiespesialisering 

Studiespesialisering,forberedende IB 

2 

Barne- og ungdomsarbeiderfag 

Drama 

Frisør 

Helsearbeiderfag 

Helsearbeiderfag,SK 3år 

Hudpleie 

Informasjonsteknologi 

International baccalaureate 

Kunst, design og arkitektur 

Medier og kommunikasjon 

Musikk 

Realfag 

Rørlegger 

Salg og reiseliv 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

Tømrer 

3 

Drama 

Hudpleier 

International baccalaureate 

Kunst, design og arkitektur 

Medier og kommunikasjon 

Musikk 

Påbygg gen studiekomp,SK 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 



 

29 | Tilbudsstrukturen i videregående opplæring  Høringsdokument 

6.1.14. Storhamar videregående skole 

 

Nivå Programområde 

1 

Helse- og oppvekstfag 

Helse- og oppvekstfag,SK 3år 

Idrettsfag 

Restaurant- og matfag 

Restaurant- og matfag,YSK, 4 år 

2 

Baker og konditor 

Barne- og ungdomsarbeiderfag 

Barne- og ungdomsarbeiderfag,SK 3år 

Helsearbeiderfag 

Helsearbeiderfag,SK 3år 

Hudpleie 

Idrettsfag 

Kokk- og servitørfag 

Matproduksjon 

3 

Hudpleier 

Idrettsfag 

Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp,3 dager 

Påbygg gen studiekomp,SK 

Påbygg. gen. studiekompetanse 
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6.1.15. Jønsberg videregående skole 

 

Nivå Programområde 

1 
Naturbruk 

Teknologi- og industrifag 

2 
Arbeidsmaskiner 

Landbruk og gartnernæring 

3 

Landbruk 

Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp,3 dager 

Påbygg. gen. studiekompetanse 
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6.1.16. Stange videregående skole 

 

Nivå Programområde 

1 

Bygg- og anleggsteknikk 

Idrettsfag 

Musikk, dans og drama,dans 

Musikk, dans og drama,drama 

Musikk, dans og drama,musikk 

Studiespesialisering 

2 

Betong og mur 

Dans 

Drama 

Idrettsfag 

Musikk 

Overflateteknikk 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

Tømrer 

3 

Dans 

Drama 

Idrettsfag 

Musikk 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 
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6.1.17. Raufoss videregående skole 

 

Nivå Programområde 

0 Innføringsår GS for min.spr 

1 

Elektro og datateknologi 

Helse- og oppvekstfag 

Restaurant- og matfag 

Teknologi- og industrifag 

Teknologi-/industrifag,YSK 4år 

2 

Ambulansefag,SK 3 år 

Automatisering 

Barne- og ungdomsarbeiderfag 

Datateknologi og elektronikk 

Elenergi og ekom 

Industriteknologi 

Industriteknologi,YSK 4år 

Kokk- og servitørfag 

Matproduksjon 

3 

Automatiseringsfaget 

Dataelektronikerfaget 

Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp 

Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp,halvår 

Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp,YSK 1.år 

Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp,YSK 2.år 

Påbygg gen studiekomp,SK 

Påbygg. gen. studiekompetanse 
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6.1.18. Solør videregående skole 

 

Nivå Programområde 

1 

Bygg- og anleggsteknikk 

Elektro og datateknologi 

Helse- og oppvekstfag 

Naturbruk 

Studiespesialisering 

Teknologi- og industrifag 

2 

Ambulansefag,SK 3 år 

Anleggsteknikk,LAL 

Arbeidsmaskiner 

Datateknologi og elektronikk 

Elenergi og ekom 

Helsearbeiderfag 

Kjøretøy 

Landbruk/gartnernæring,friluftsliv 

Realfag 

Skogbruk 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

Transport og logistikk 

3 

Anleggsmaskinmekanikerfaget,LAL 

Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp 

Påbygg gen studiekomp,SK 

Påbygg. gen. studiekompetanse 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

Studieforberedende naturbruk 
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6.1.19. Hadeland videregående skole 

 

Nivå Programområde 

1 

Bygg- og anleggsteknikk 

Elektro og datateknologi 

Helse- og oppvekstfag 

Helse- og oppvekstfag,SK 3år 

Idrettsfag 

Medier og kommunikasjon 

Musikk, dans og drama,musikk 

Restaurant- og matfag 

Salg, service og reiseliv 

Studiespesialisering 

Teknologi- og industrifag 

2 

Barne- og ungdomsarbeiderfag 

Datateknologi og elektronikk 

Elenergi og ekom 

Helsearbeiderfag 

Helsearbeiderfag,SK 3år 

Idrettsfag 

Industriteknologi 

Kjøretøy 

Kokk- og servitørfag 

Medier og kommunikasjon 

Musikk 

Realfag 

Salg og reiseliv 

Sikkerhet og administrasjon 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

Tømrer 

3 

Idrettsfag 

Medier og kommunikasjon 

Musikk 

Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp 

Påbygg gen studiekomp,SK 

Påbygg. gen. studiekompetanse 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 
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6.1.20. Skarnes videregående skole 

 

Nivå Programområde 

1 

Bygg- og anleggsteknikk 

Elektro og datateknologi 

Frisør,blomst,int,eksp.design 

Studiespesialisering 

2 

Datateknologi og elektronikk 

Frisør 

Realfag 

Rørlegger 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

Tømrer 

3 

Dataelektronikerfaget 

Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp 

Påbygg. gen. studiekompetanse 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 
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6.1.21. Øvrebyen videregående skole 

 

Nivå Programområde 

0 Innføringsår GS for min.spr 

1 

Idrettsfag 

Salg, service og reiseliv 

Studiespesialisering 

2 

Idrettsfag 

Realfag 

Salg og reiseliv 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

3 

Idrettsfag 

Påbygg. gen. studiekompetanse 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 
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6.1.22. Sentrum videregående skole 

 

Nivå Programområde 

1 

Elektro og datateknologi 

Frisør,blomst,int,eksp.design 

Helse- og oppvekstfag 

Helse- og oppvekstfag,SK 3år 

IT og medieproduksjon 

Kunst, design og arkitektur 

Medier og kommunikasjon 

Restaurant- og matfag 

Teknologi- og industrifag 

2 

Automatisering 

Barne- og ungdomsarbeiderfag 

Barne- og ungdomsarbeiderfag,SK 3år 

Elenergi og ekom 

Helsearbeiderfag 

Helsearbeiderfag,SK 3år 

Industriteknologi 

Informasjonsteknologi 

Interiør og eksponeringsdesign 

Kjøretøy 

Kokk- og servitørfag 

Kunst, design og arkitektur 

Medier og kommunikasjon 

3 

Dataelektronikerfaget 

Interiør 

Kunst, design og arkitektur 

Medier og kommunikasjon 

Påbygg gen studiekomp,SK 
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6.1.23. Lena-Valle videregående skole 

 

Nivå Programområde 

1 

Helse- og oppvekstfag 

Helse- og oppvekstfag,SK 3år 

Idrettsfag 

Naturbruk 

Studiespesialisering 

Teknologi- og industrifag 

2 

Anleggsgartner 

Arbeidsmaskiner 

Helsearbeiderfag 

Helsearbeiderfag,SK 3år 

Heste- og dyrefag 

Idrettsfag 

Kjøretøy 

Landbruk og gartnernæring 

Realfag 

Skogbruk 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

Transport og logistikk 

3 

Idrettsfag 

Landbruk 

Påbygg gen studiekomp,SK 

Realfag 

Språk, samfunnsfag og økonomi 

Studieforberedende naturbruk 
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