
Til: Akershus Unge Høyres politiske forum  

Fra: Herman Wersland 

1 

«Hvilken linje skal du velge når du begynner på videregående spør mange voksne?» For 2 

veldig mange elever er dette et vanskelig valg. De vet at dersom de begynner på 3 

studiespesialisering kan de ikke bytte til yrkesfag.  4 

 5 

Dersom en begynner på yrkesfag på videregående i dag, så kan man i det tredje året ta 6 

påbygg til generell studiekompetanse. På enkelte studier så kan man ved et fagbrev også 7 

begynne direkte på universitets eller høyskoleutdanninger gjennom Y-veien. Samtidig så 8 

er det mange som begynner på studiespesialisering på vgs, dette fordi de er usikre på hva 9 

de ønsker å bli. Noen finner kanskje ut, etter at de er ferdig med vgs og har fått vitnemål 10 

at de ønsker å for eksempel bli elektriker, rørlegger eller tømrer. Problemet for dem er at 11 

de har brukt opp ungdomsretten sin til videregående opplæring. Noe som gjør at de ikke 12 

har en mulighet til å gå fra vitnemål til fagbrev. For bør det ikke være mulig å kunne velge 13 

fritt selv? 14 

 15 

NHO har i flere år pekt på at det i flere bedrifter er mangel på rett kompetanse. Særlig er 16 

det mangel på folk med fagkompetanse. For å kunne møte de store utfordringene trenger 17 

vi muligheten til å gå fra fullført vgs. til fagbrev. Eksperter og politikere har alle pekt på at 18 

for å tilpasse oss fremtidens arbeidsliv må vi være forberedt på å bytte yrke opptil flere 19 

ganger. Derfor bør man åpne for et fjerde påbygningsår for de som går på en 20 

studiespesialiserende linje. Noe som kan være med på å gi Norge flere fagarbeidere, som 21 

er sårt tiltrengt. For å kunne møte de som ønsker å ta påbygg i best mulig måte bør man 22 

legge til rette for egne profilskoler for de som ønsker påbygg til fagbrev. Vi er veldig opptatt 23 

av å formidle til ungdommer at man har alle dører åpne. En viktig forutsetning for at elever 24 

skal lykkes på skolen er frihet til å velge, mange muligheter og en skole tilpasset deg. 25 

 26 



 

 1 

Akershus Unge Høyre vil at:  27 

• Det blir mulig for elever på studiespesialiserende linjer å ta påbygg i vg4 for å få 28 

yrkeskompetanse og derfor kan gå ut i lære.  29 

• Innføre livslang rett til videregående opplæring 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


