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Skisse for framtidig modell for yrkesfaglig tilbud fra høsten 2017

Versjon 17.6.2016

Bakgrunn for skisse

Ut fra rapport fra Kreativ industri våren 2015 ble det i november 2015 vedtatt i Longyearbyen 

lokalstyre at: Elevenes ønsker, lokalsamfunnets behov og skolens vurderinger av kvalitet, faglighet og 

mulighet for egnede lokaler og utstyr skal være grunnlaget for hvilke fag og utdanningsprogram som 

settes i gang innenfor de gitte rammer og føringer.

Et fjerde punkt i vedtaket lød: Yrkesfaglig tilbud utredes våren 2016 og saken legges fram for 

oppvekst- og kulturutvalget innen utgangen av september 2016. 

Skisse til framtidig modell ble behandlet i OKU i april og OKU anbefalte vg 1 Bygg- og anleggsfag som 

et fast yrkesfaglig tilbud fra høsten 2017.

Det er bestemt at temaet skal drøftes på Strategikonferansen 2016.

Utgangspunkt for skissen

Denne skissen tar utgangspunkt i møter i arbeidsutvalget og i OKU. På møtet i OKU i april ble det lagt 

føringer for videre utredning av utdanningsprogrammene bygg- og anleggsfag og restaurant- og 

matfag for å imøtekomme behovet for tilbud både for gutter og jenter. Disse utredningene skulle 

også inneholde økonomiske vurderinger rundt etablering av utdanningsprogrammene. Bruk av ny 

teknologi i opplæringa ble også drøftet. Det ble fra OKU understreket at man ikke ønsket å binde seg 

til et minsteantall elever i etableringsfasen av et nytt tilbud. Man var også klare på at forutsigbart

innebærer minst 4-5 år. Det ble også sagt at det kunne være ønskelig å se nærmere på et yrkesfaglig 

løp med både vg1 og vg2 men at fokuset nå bør være på etablering av vg1.

Rapport fra Kreativ Industri april 2015 med tittel: Hva skal være styrende for politisk prioritering av 

tilbudet innen videregående opplæring i Longyearbyen? ligger til grunn for denne skissen.

Ad Hoc-komiteen med representanter fra næringsliv, ungdomsråd, foreldreråd og Longyearbyen 

skole uttalte at det var ønskelig med et tilbud med varighet i minst 4 år. De så videre for seg tilbud 

som fanger opp begge kjønn, er relevante for Longyearbyen og de endringer samfunnet vil møte. 

Tilbudene bør gis i hensiktsmessige lokaler og en må være bevisst de digitale opplæringstilbud som 

er tilgjengelig. Komiteen heller i retning av at skolen bør være en samfunnsutviklende skole der 

tilbudet er mer næringsrettet og forutsigbart. Skolens tilbud kan da bli et aktivt verktøy for 

samfunns- og næringsutvikling på Svalbard. Komiteen var ikke samlet i retning av en tydelig 

prioritering med hensyn til hvilke utdanningsprogram som bør tilbys. Det ble trukket fram stikkord 

som: reiseliv, forskning, fiske, kokk, servitører og resepsjonister, arktisk logistikk, tømrer, beredskap, 

marin utvikling, arktisk kompetanse, elektro og at TIP nødvendigvis ikke var framtidsrettet for 

lokalsamfunnet. Mulige yrkesfaglige utdanningsprogram utredes derfor nærmere, også et tilbud 

organisert i samarbeid med næringsliv og nettbasert opplæring.

Møter med lokalt næringsliv/næringslivsrepresentanter: Bygg- og anleggsnæringen ønsker et tilbud 

innenfor bygg- og anleggsfag velkommen. De har problemer med å rekruttere og ser fordelen ved å 

ha mulighet til å rekruttere lokalt. De er positive til et samarbeid med skolen. Fagområdet synes i dag 

å være framtidsrettet. Reiselivet er et område med planer om stor vekst i nærmeste framtid og det 
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betyr behov for kokker, servitører, resepsjonister, guider osv. Bransjen ser foreløpig ikke ut til å slite 

med å rekruttere. 

Forslaget til Svalbardmelding som foreligger understøtter også fremtidig vekst i boligbygging, 

vedlikehold av infrastruktur og vekst i reiselivet.

Nasjonal gjennomgang av yrkesfaglige utdanningsprogram og det yrkesfaglige programmet service 

og samferdsel

Det har vært gjort en nasjonal gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. 

Det var oppslag i avisene om dette 1. mars hvor overskriftene blant annet var: Behov for 90.000 

fagarbeidere om 10 år men mange av dagens fagbrev blir ikke prioritert av arbeidslivet.

Kunnskapsministeren mener at flere av yrkesfagene må endres for å gjøre utdanningen mer relevant. 

Av innslaget fremkom det at reiselivsfaget og kontor- og administrasjonsfaget anbefales nedlagt da 

arbeidslivet foretrekker ansatte med høyere utdanning. Disse fagområdene ligger under det 

yrkesfaglige utdanningsprogrammet Service og samferdsel. Service og samferdsel er et 

utdanningsprogram som favner om del av de fagområdene som er på Svalbard: IKT-servicefag, 

reiselivsfaget, resepsjonsfaget, kontor- og adm.faget, salgsfaget, sikkerhetsfaget, logistikkfaget og 

yrkessjåførfaget. Konklusjonen fra utvalget som har foretatt gjennomgangen er at reiselivsfaget bør 

opprettes som et studieforberedende program i språk og reiseliv, resepsjon og kontor- og 

administrasjonsfaget slås sammen til faget økonomi og administrasjon i privat og offentlig sektor, 

IKT-faget foreslås opprettet som et eget utdanningsprogram og det foreslås å opprette et nytt vg2 i 

Sikkerhet og beredskap. Basert på dette vil utdanningsprogrammet Service og samferdsel ikke være

like aktuelt og framtidsrettet med tanke på reiselivet. Longyearbyen skole har allerede en lokal 

orientering mot reiselivet gjennom skolens muligheter for å tilby programfag innenfor reiseliv,

markedsføring og friluftsliv på utdanningsprogram for studiespesialisering.  

Forslaget om et nytt vg2 i sikkerhet og beredskap gjør at vg1 Service og samferdsel kan være 

interessant å se nærmere på med tanke på den satsingen som bla UNIS beskriver innenfor 

fagområdet.

Kjønnsperspektivet

Likestillingen har kommet langt i Norge, men det viser seg at jenter fortsatt i stor grad velger 

tradisjonelt. Bygg- og anleggsfag har i gjennomsnitt 80-90 % gutter. De mest likestilte yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene er medier og kommunikasjon og naturbruk og restaurant- og matfag med 

omtrent jevn fordeling mellom kjønnene. Bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og 

industriell produksjon hadde ved siste inntak mellom 89 og 96 % gutter, mens design- og 

håndverksfag, helse- og oppvekstfag hadde mellom 86 og 88 % jenter. Dersom det skal være 

avgjørende å tilby et yrkesfaglig program som er kjønnsnøytralt, blir valgene ut fra disse tallene 

begrenset. Det kan være behov for å vekte de ulike kriteriene som skal være utgangspunkt for det 

lokale tilbudet. Det er også mulig å forsøke å påvirke elever til å ta utradisjonelle valg ved å kjøre

kampanjer o.l.

Yrkesfaglig utvalg for bygg, el og industri anbefaler at det innføres ekstra tilskudd til bedrifter som 

tegner lærekontrakt med jenter i disse fagene og Kunnskapsdepartementet oppfordres til å 

utarbeide en nasjonal plan for å øke rekrutteringen
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Digitale tilbud

Vi har gjennomført lyd-bildemøte med Nordkapp videregående skole i Finnmark som har ti års 

erfaring med fjernundervisning. Modellen kalles LOSA (Lokal Opplæring i Samarbeid med 

Arbeidslivet) og er en kombinasjon mellom lokal teori, lokal praksis i bedrift og fjernundervisning. Vi 

fikk mange gode innspill til videre utredning av digitale tilbud. Det etableres nå nettskole i mange 

fylkeskommuner og flere av dem selger fag også utenom eget fylke.

Tanker rundt skisse til modell fra skoleåret 2017-2018

Etter en gjennomgang av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene har vi så langt i prosessen 

kommet fram til at ett program skiller seg ut i forhold til tilstedeværelse i lokalsamfunnet blant et 

mangfold av bedrifter, samtidig som deler av bransjen sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. 

Dette yrkesfaglige utdanningsprogrammet er bygg- og anleggsfaget. Samtidig ser vi at dette ikke kan 

sies å representere et kjønnsnøytralt fag. Det har heller ikke vært stor interesse for dette faget i de 

senere år – med unntak av årets 10. trinns kull hvor det er dette fagområdet som skiller seg ut og har 

mange interesserte. Det er med bakgrunn i dette vi forsøker å starte opp Vg1 Bygg- og 

anleggsteknikk kommende skoleår (siste år med gammel modell). 

Byggfag har stor søkning på fastlandet og alle fylker tilbyr vg2 Byggteknikk.

Behov i næringslivet

Bygg- og anleggsfagene representerer altså flere fagområder som er aktuelle og tilstedeværende på 

Svalbard og i Longyearbyen. Programmet er innfallsporten til yrkene: anleggsmaskinfører, asfaltør, 

banemontør, fjell- og bergverksarbeider, vei- og anleggsarbeider, betongfaget, murerfaget, 

stillasbygger, tømrer, rørlegger, taktekker, blikkenslager, industrimaler, maler, renholdsoperatør, 

limtrearbeider, fagoperatør trelastfaget, trevaresnekker, byggdriftarbeider, feier, glassfagarbeider, 

isolatør og steinfagarbeider. For de 5 siste fagene er det særløp med lærekontrakt etter Vg1. Av 

bedrifter/virksomheter som har ansatte innenfor nevnte fagområder er blant annet: Store Norske, 

LNS, Imtech, VVS-service, Statsbygg, Svalbard bygg, Sandmo & Svenkerud, ISS og Maler Andersen 

(listen er ikke utfyllende).

Flere av yrkesgruppene over sliter med å skaffe kvalifiserte ansatte i dag og ser tilbudet svært 

velkomment dersom det kan bidra til lokal arbeidskraft. Konjunkturene svinger og dette er dagens 

situasjon. Det er nevnt i flere sammenhenger at en utdanning på Svalbard bør inneholde en arktisk 

kompetanse i en eller annen form, dette er også aktuelt innenfor bygg- og anleggsfagene.

Når flere bedrifter i lokalsamfunnet opererer på disse fagområdene, gir dette også skolen gode 

muligheter for et samarbeid med næringsliv og offentlig virksomhet, med flere potensielle 

samarbeidspartnere. Dette kan blant annet bestå i at skolen nyttiggjør seg av fagkompetanse i 

undervisningen og at elever utplasseres i deler av opplæringa. Konklusjonen etter den nasjonale 

gjennomgangen av byggfagene er også behovet for en større spesialisering på vg2 slik at for 

eksempel vg2 Byggteknikk foreslås delt i vg2 Tømrer og vg2 Betong og mur. Dette vil lette veksling 

mellom skole og bedrift i opplæringa.
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Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk mener at det må etableres et forskriftsfestet forpliktende

samarbeid mellom skole og bedrift som er systematisk og forutsigbart for alle parter. Slik er det ikke i 

dag.

Hensiktsmessige lokaler for bygg- og anleggsfag

På lengre sikt vil faste egnede lokaler ha mye å si for et kvalitativt godt tilbud. Lokaler og utstyr vi kan 

tilby elevene, vil også kunne påvirke tilbudets popularitet. Den beste løsninga vil være å etablere et 

nytt tilbud i lokalstyrets egne lokaler. Dette vil gi oss den nødvendige fleksibiliteten når elevtallet og 

søkertilbøyeligheten varierer fra år til år. 

For skoleåret 2016-2017 vil tilbudet bli gitt i den gamle brannstasjonen der det vil bli foretatt 

nødvendige tilpasninger. Dette vil også kunne være et egnet lokale for et forutsigbart tilbud fra 

høsten 2017. Byggets plassering gjør at det vil være kort vei til bedrifter det er aktuelt å samarbeide 

med. Samtidig må erfaringene som gjøres kommende skoleår legges til grunn for å vurdere om det er 

behov for å bygge nye undervisningslokaler i tilknytning til Longyearbyen skole.

Usikkerhet knyttet til varierende elevinteresse     

Det er 8 søkere til bygg-og anleggsfag skoleåret 2016/2017.

Det er en reell usikkerhet hvorvidt det vil være jevn og høy nok interesse for bygg- og anleggsfaget 

fra år til år dvs tilstrekkelig antall elever til å kunne starte opp. Faget har ikke vært tilbudt tidligere, 

noe som tyder på at det ikke har vært mange i et årskull som har ønsket dette samtidig. Samtidig har 

vi ikke tidligere hatt en situasjon hvor framtidig tilbud er forutsigbart og en har mulighet til å 

forberede seg og styre inn mot dette. Elevene har til nå notert sine ønsker på fritt grunnlag. Det 

eneste skolen har uttalt tidligere år, er at vi ikke kan tilby de yrkesfaglige utdanningsprogrammene 

medier og kommunikasjon og naturbruk. De øvrige 7 programmene: Bygg- og anleggsteknikk, helse-

og oppvekstfag, restaurant- og matfag, design og håndverk, service og samferdsel, elektrofag og 

teknikk og industriell produksjon har elevene kunnet ønske seg. 

En bør være oppmerksom på at det ligger an til å bli et veldig lite årskull som går ut av 10. trinn våren 

2017 (14 elever i dag). Erfaringsmessig er det alltid noen av elevene som flytter etter grunnskolen er 

ferdig, så elevtallet blir sannsynligvis lavere. Disse elevene vil være det første kullet som skal forholde 

seg til en ny modell for yrkesfaglig tilbud. 

Det kan være behov for tid til å «innarbeide» og få elevenes øyne opp for et nytt program også.

Dersom det er for få eller ingen som ønsker bygg- og anlegg noen av de 4 kommende årene risikerer 

vi år uten yrkesfaglig tilbud (hvis vi kun tilbyr Vg1). Det må ses på hvordan dette kan håndteres 

organisatorisk og økonomisk. Her vil sambrukslokaler kunne representere den fleksibilitet som er 

nødvendig i eventuelle år uten behov for lokaler til bygg- og anleggsfaget. 
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Vg1 – hva så?

Yrkesfaglige utdanningsprogram består i utgangspunktet av 2 år i skole (Vg1 og Vg2), så 2 år som 

lærling. Vg1 er en bred inngang til flere ulike fagområder som elevene velger på Vg2. 

I dagens lokale modell ligger ett yrkesfaglig år inne som hovedmodellen. Det har allikevel vært tilbudt 

Vg2 år noen år, senest forrige skoleår. Det er da gjerne tatt et elev-/foreldreinitiativ inn mot 

lokalstyret. Elevene som ønsker å velge yrkesfaglig program er opptatt av om de også vil kunne ta 

Vg2 på Svalbard. Noen etterspør dette før de har svart ja takk til Vg1. Noen har uttrykt at dersom de

ikke kan ta Vg2, er det ingen vits i å gå Vg1.

Det er relativt vanlig å «dimensjonere» opp Vg1-tilbudet ut fra hva en lokalt tilbyr på Vg2. Dersom en 

f eks tilbyr Vg2 Byggteknikk (som leder til: tømrer, murer, stillasbygger og betongfaget) er det vanlig

å legge størst vekt på tømrerfaget på Vg1 for å si det enkelt.

Når det gjelder fellesfagene norsk, engelsk og kroppsøving går disse fagene på både Vg1 og Vg2, 

elevene fortsetter da med samme faget dersom de fortsetter på annen skole etter Vg1. De er altså

midtveis i faget når de er ferdige med Vg1.

Det er flere modeller utover normalløpet for å organisere et 2-årig løp. Det er mange ulike modeller 

for samarbeid med næringslivet, også avhengig av fagområdet. På mindre plasser er det ikke uvanlig 

at en større del av den yrkesfaglige opplæringa gjennomføres ute i bedrifter, særlig for elever som 

allerede på Vg1 har helt klart for seg hva de skal utdanne seg innenfor – og dette samtidig er et 

lite/smalt fag innenfor programmet. Dette er også noen skolers svar på en kritikk som går på at 

bedriftene synes de får lærlinger som ikke har den kompetanse i faget som bedriftene forventer eller 

skulle ønske seg.

Det finnes en del modeller omtalt som vekslingsmodeller hvor elevene periodevis er ute i bedrift og 

inne i skolen, de kan da starte som lærlinger allerede på Vg1 eller når de er ferdige med Vg1. Det 

finnes modeller som kombinerer nettbasert undervisning opp mot praksis i lokalt næringsliv og det er 

også mulig å fordele fellesfagene på ulike måter på Vg1 og Vg2 (fleksibilitet i fag- og timefordeling). 

Det er også verd å merke seg at når ungdommene må reise til fastlandet for å ta Vg2, kan det være 

mer nærliggende for de å skaffe lærlingeplass på fastlandet enn å komme tilbake til Svalbard. 

Dersom de kan gå både Vg1 og Vg2 på Svalbard har de sannsynligvis blitt godt kjent med en eller 

flere lokale bedrifter gjennom blant annet praksisperioder. Det kan for disse være mer naturlig å 

tenke seg lærlingeplass i Longyearbyen – dersom det da finnes lærlingeplasser til de lokalt. Her har 

lokalt næringsliv og lokale virksomheter et ansvar.

Det er også eksempler fra fastlandet på at vg1 og vg2 alternerer slik at utdanningsprogrammet tilbys 

på vg1 annet hvert år.

Yrkesfaglig tilbud innenfor restaurant- og matfag – et mulig scenario?

Kan et yrkesfaglig tilbud innenfor mat- og restaurantfag utvikle seg til å bli et nisjetilbud for 

framtiden? Nisjetilbud har vært framme noen ganger i diskusjon om aktuelle framtidige tilbud. Dette 

kan dreie seg om et i utgangspunktet relativt smalt tilbud, men fordi det representerer noe helt 

særegent og ettertraktet (arktisk?) - kan det allikevel være så populært at et tilstrekkelig antall elever 

ønsker å velge det. Det bør i så fall ta utgangpunkt i noe som det er stor oppslutning om lokalt.
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Et framtidsbilde kan være et Longyearbysamfunn hvor fiskemottak etableres – lokal råvaretilgang 

øker – matbransje/næringsmiddelindustri vokser – behovet for kompetanse innenfor matfaget 

utover kokk, baker, servitør og konditor øker betraktelig. Det blir både nasjonal og internasjonal 

etterspørsel etter arktiske råvarer og kompetanse. 

Dette passer godt inn i arktisk skole-filosofi som skolen ønsker å ivareta. Dette programmet er også 

et av de få programmene som er kjønnsnøytrale dersom dette er ønskelig å vektlegge. Det støtter 

også godt opp under tanken om skolen som en samfunnsskapende aktør.

Et slikt tilbud krever også hensiktsmessige lokaler. Skolen har i dag lokaler til mat- og helsefaget som 

muligens kan omdisponeres/ombygges til restaurant- og matfag. Dette må vi se nærmere på hvis 

tilbudet skal utredes videre. Ikke minst kan det ses i sammenheng med et framtidig (av mange 

etterlengtet) kantinetilbud for elever og lærere på hele skolen og matservering SFO. 

Stikkord: entreprenørskap/elevbedrift, kompetansesenter, eget storkjøkken, samarbeid med lokalt 

næringsliv, sambruk av lokaler, kantine, utenlandsk befolkning, egen bruk av lokalene 

(SFO+opplæring), utleie.

Økonomi

Etablering av nye utdanningstilbud er krevende både mht tidsbruk, fagkompetanse og behovet for 

investeringer i lokaler og utstyr. Det er vanlig å organisere dette som prosjekter med egen 

prosjektledelse. Etter administrasjonssjefens vurdering vil det være behov for tilleggsressurser for å 

få på plass et tilbud med høy kvalitet som er forankret i lokale arktiske læreplaner.

Det er gjort et grovt overslag ved midlertidig etablering av bygg- og anleggsfag som tilsier en kostnad 

på minimum kr 400 000 til inventar og undervisningsutstyr. I tillegg kommer etableringskostnader for 

faglærer. Dette overslaget er basert på at en større del av den praktiske opplæringa skjer i 

bedriftene.

Etablering av opplæringskjøkken for vg 1 Restaurant- og matfag ved Longyearbyen skole er foreløpig 

vurdert til kr 1 million. Dette er basert på at det gjøres tilpasninger i eksisterende lokaler, gjenbruk 

og nyinnkjøp av inventar og utstyr og inntak av inntil ti elever. 

Gjennomsnittlig årlig kostnad per elev i yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring er 

kr 160 000 (nasjonalt) og kr 170 000 (Troms). Lønnsutgiftene til en klasse på yrkesfag kan beregnes til 

1,2 mill (35 t/u). I tillegg kommer utgiftene til skolelokaler, inventar og utstyr og ledelse. 

En gjennomsnittlig klasse i bygg- og anleggsfag på fastlandet er på 15 elever. Med kr 170 000 per elev 

gir dette en kostnad på kr 2,55 millioner.


