Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 21.04.2016
Roger Pilskog LO-H sette fram slikt forslag:
«Yrkesopplæringsnemnda 21. april - Justering av tilbudsstruktur
Yrkesopplæringsnemnda er enig i at dersom det ikke finnes tilstrekkelig med søkere til et tilbud, kan
det ikke opprettes klasser, selv om læreplasser finns. Samtidig registreres at det finnes noen
søkere. Nemda ber derfor om at læreplassene som finns, og mulighetene for alternative løp,
synliggjøres for disse søkerne.
I fylkesrådmannens notat til saksfremlegget, fremgår at yrkesopplæringsnemnda har sterkt frarådd
opprettelse av tilbud om VG1 Medieproduksjon. Dette er en misforståelse, nemda har tidligere kun
uttalt seg om Media og kommunikasjon VG1 og VG2.
VG1 Medieproduksjon er i motsetning til det tidligere media og kommunikasjon, yrkesrettet mot
læreplass. Etter læretid og fagprøve kvalifiseres det til mediegrafiker, eventuelt fotograf. Det er
korrekt at det ikke finnes læreplass av betydning i fotograffaget, og at det ikke gir grunnlag for å
etablere klasse.
Yrkesopplæringsnemnda kan imidlertid ikke se at arbeidslivets behov er undersøkt hos
mediebedriftene. Etter yrkesopplæringsnemndas erfaring, er antall ansatte i disse bedriftene i
Hordaland omlag 200. Dette er bedrifter som har tradisjon for å ta i mot lærlinger. Bedriftene har
hatt et rekrutteringsproblem fra det tidligere media og kommunikasjonsfaget, som ikke fungerte. Det
er en av årsakene for at det nye tilbudet nå opprettes.
Yrkesopplæringsnemnda mener derfor at det må gjøres en grundig undersøkelse av
mediebedriftenes behov for arbeidskraft og mulighet for inntak av lærlinger, før det tas beslutning
om å ikke opprette tilbudet.»
Røysting
Pilskog sitt forslag vart vedteke som innstilling til utval for opplæring og helse som nytt punkt 5 i saka.
Innstilling til utval for opplæring og helse
1.

Følgjande utdanningsprogram/programområde blir lagt ned frå skuleåret 2016/17:
Kvinnherad vidaregåande skule:

Vg2 Sal, service og tryggleik

Odda vidaregåande skule:

Vg2 Kjøretøy

Norheimsund vidaregåande skule:

Vg2 Kjøretøy

Norheimsund vidaregåande skule:

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Voss vidaregåande skule:

Vg1 Service og samferdsel

Fusa vidaregåande skule:

Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfaget

Arna vidaregåande skule:

Vg1 Teknikk og industriell produksjon

Arna vidaregåande skule:

Vg2 Industriteknologi

Askøy videregående skole:

Vg2 Overflateteknikk

Side 2/2
Sotra vidaregåande skule:

Vg3 Formgjevingsfag

Austrheim vidaregåande skule

Vg2 Automatisering

Austrheim vidaregåande skule

Vg1 Teknikk og industriell produksjon TAF

Knarvik vidaregåande skule:

Vg2 Design og tekstil

2.

Følgjande utdanningsprogram/programområde blir oppretta frå skuleåret 2016/17:
Fusa vidaregåande skule: Innføringskurs for minoritetsspråklege elevar.

3.

Vg1 Medieproduksjon ved Årstad videregående skole blir ikkje oppretta frå skuleåret 2016/17 grunna
svært få læreplassar i faget.

4.

Fylkesrådmannen får fullmakt til å opprette/leggje ned innføringsklassar for minoritetsspråklege elevar
i samsvar med det behovet som måtte oppstå fram til 15.september.

5.

Yrkesopplæringsnemnda er enig i at dersom det ikke finnes tilstrekkelig med søkere til et tilbud, kan
det ikke opprettes klasser, selv om læreplasser finns. Samtidig registreres at det finnes noen søkere.
Nemda ber derfor om at læreplassene som finns, og mulighetene for alternative løp, synliggjøres for
disse søkerne.
I fylkesrådmannens notat til saksfremlegget, fremgår at yrkesopplæringsnemnda har sterkt frarådd
opprettelse av tilbud om VG1 Medieproduksjon. Dette er en misforståelse, nemda har tidligere kun
uttalt seg om Media og kommunikasjon VG1 og VG2.
VG1 Medieproduksjon er i motsetning til det tidligere media og kommunikasjon, yrkesrettet mot
læreplass. Etter læretid og fagprøve kvalifiseres det til mediegrafiker, eventuelt fotograf. Det er korrekt
at det ikke finnes læreplass av betydning i fotograffaget, og at det ikke gir grunnlag for å etablere
klasse.
Yrkesopplæringsnemnda kan imidlertid ikke se at arbeidslivets behov er undersøkt hos
mediebedriftene. Etter yrkesopplæringsnemndas erfaring, er antall ansatte i disse bedriftene i
Hordaland omlag 200. Dette er bedrifter som har tradisjon for å ta i mot lærlinger. Bedriftene har hatt
et rekrutteringsproblem fra det tidligere media og kommunikasjonsfaget, som ikke fungerte. Det er en
av årsakene for at det nye tilbudet nå opprettes.
Yrkesopplæringsnemnda mener derfor at det må gjøres en grundig undersøkelse av mediebedriftenes
behov for arbeidskraft og mulighet for inntak av lærlinger, før det tas beslutning om å ikke opprette
tilbudet.

Forøvrig tilrår nemnda fylkesrådmannen si innstilling.
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