
 
 

MULIGE LØSNINGER VED INNFØRING AV NY YRKESFAGLIG 
TILBUDSSTRUKTUR I TROMS 

Høringsfrist 12.juni 2019  

Høringsutkast  
Utdanningsdirektoratet har gjennomgått alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og overleverte anbefalinger om endringer til 

Kunnskapsdepartementet 30. september 2016.  Regjeringens forslag til endringer i fag- og yrkesopplæringen ble sendt på høring 4. mai 2017, 

med høringsfrist 4. september 2017.  En oversikt over høringsuttalelsene viser at det er stor variasjon i tilbakemeldingene. Ny nasjonal 

tilbudsstruktur for yrkesfagene ble vedtatt i mars 2018. 

Antallet yrkesfaglige utdanningsprogram økes fra 8 til 10 i den nye strukturen. Endringene skal føre til både tidligere og økt faglig spesialisering 

allerede fra første året i videregående opplæring. I tillegg til nye utdanningsprogram blir det flere programområder på Vg2 for ytterligere 

spesialisering. Det er også ryddet i antall lærefag for å fase ut lærefag som ikke har hatt eller nesten ikke har hatt lærlinger de siste årene. 

Utdanningsdirektoratet har poengtert at det i enkelte sammenhenger er viktigere å se på kvaliteten i tilbudet framfor å kunne ivareta en 

desentralisert skolestruktur.  

Fylkesrådets plattform understreker at samarbeidspartiene skal utvikle en desentralisert skolestruktur slik at flest mulig får et godt tilbud i 

nærheten av der de bor. En desentralisert skolestruktur kombinert med fallende ungdomskull tilsier samtidig at det vil være vanskelig å holde en 

bred tilbudsstruktur i alle skoleregionene. En av utfordringene er den økte bredden innfor enkelte Vg2-løp der Troms allerede ser nedgang i 

søkertallene og har pågående tiltak for opprettholdelse. Konjunktursvingninger i næringslivet og tilgang på læreplasser gjør yrkesfagene generelt 

mindre stabile enn de studieforberedende utdanningsprogrammene. En desentraliserte skolestrukturen, sammen med en eventuell nedgang i 

elevtallet vil derfor gjøre tilbudet i distriktene særlig utfordrende. 

Det blir viktigere enn noensinne å utvikle andre undervisningsformer i Troms. Smalere tilbud kan tilbys dersom læreplanene åpner for samkjøring 

i fagene, eventuelt ved nettbasert opplæring, eller alternative opplæringsmodeller i samarbeid med arbeids- og næringsliv.   

Det er nødvendig å foreta en grundig gjennomgang av tilbudsstrukturen i Troms og Finnmark, der en også ser på næringslivets behov i regionen. 

Gjennomgangen av tilbudsstrukturen må derfor sees i sammenheng med etableringen av et nytt regionalt nivå. 



 
 
Forslagene i denne høringen tar utgangspunkt i dagens tilbudsstruktur og søkertilbøyelighet i Troms. For noen av utdanningsprogrammene er det 

lagt inn flere alternative forslag til løsninger. Høringsuttalelser trenger ikke være låst til de forslag som framkommer i høringen. Det bes om at 

høringsparter gjerne kommer med andre løsningsforslag og viser mulighetsrom i tilbudsstrukturen.    

Elevtallsutvikling i Troms fylkeskommune 
For å få en god oversikt over elevgrunnlaget i fylket, tas det her utgangspunkt i tall fra både SSB på befolkningsutviklingen for 16-18 åringer i 

Troms, og tall fra Skoleporten på avgangselever fra grunnskolene i fylket. Dette for å kunne si noe om utviklingen i antall ungdommer i 

aldersgruppen for videregående opplæring. Det totale bildet i både et 5års- og et 10årsperspektiv for fylket viser en svak nedgang i 

aldersgruppen for videregående opplæring (se tabellen under).  

 

 
Bildet viser framskrevet folkemengde i Troms, alle kommuner, 16-17 år https://www.ssb.no/statbank/table/11668/  

I et 10-årsperspektiv fra 2019-2029 vises en nedgang på 218 ungdommer i fylket. Tallene per region viser at Tromsøregionen vil ha en nedgang 

på 64 ungdommer, mens region Midt vil ha en nedgang på hele 137. Sør-Troms vil ha en oppgang på 2 elever, mens Nord-Troms en nedgang på 

19 ungdommer. I et 5-årsperspektiv fra 2019 til 2024 vil det være en nedgang på 62 ungdommer totalt i fylke. Det er likevel viktig å merke seg 

variasjonen fra år til år. Som tabellen viser vil det være en nedgang i 16-18åriger i Troms de nærmeste 2-3 årene, før tallet igjen stiger fram mot 

2027, med en påfølgende nedgang igjen mot 2030. Tallene vil også variere fra år til år innen den enkelte regionen (se tabellene under).  
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Tall på avgangselever fra fylkets 10.klassinger gir en god indikasjon på overgangen til videregående opplæring det aktuelle inntaksåret. Dersom vi 

sammenligner antall avgangselever våren 2018 med kommende vår 2019, er det 96 færre avgangselever fra fylkets grunnskoler. Nedgangen gir 

størst utslag i Midt-Troms med totalt 51 færre avgangselever våren 2019.  

 

 Vår 2018 Vår 2019 Vår 2020  

Nord-Troms (Skjervøy, Kåfjord, 

Nordreisa, Kvænangen) 
121 109 143 

Tromsøregionen (Tromsø, Karlsøy, 

Lyngen, Storfjord, Balsfjord) 
947 927 935 

Midt-Troms (Bardu, Lavangen, 

Torsken, Berg, Lenvik, Dyrøy, Tranøy, 
Sørreisa, Målselv, Salangen)  

442 371 412 

Sør-Troms (Harstad, Skånland,  

Ibestad, Gratangen, Kvæfjord) 
380 387 384 

Totalt  1890 1794 1874 
Tabellen viser avgangselever fra grunnskolene vår 2018, 2019 og 2020, samt differansen mellom avgangskullene. Tallene er hentet fra Skoleporten.no 

 

Andre faktorer som påvirker elevgrunnlaget i fylket er fritt skolevalg og tilfang av gjesteelever, samt elever i fylkets innføringstilbud som også 

søker til Vg1. Troms har de siste par årene hatt en stor andel søkere fra andre fylker (gjesteelever). Det er likevel en differanse mellom antall 

gjestesøkere, og hvor mange som takker ja til skoleplass i Troms og faktisk blir reelle gjesteelever. Det gis tilskudd fra gjesteelevenes hjemfylke 

for de som velger å takke ja til skoleplass i Troms. Dette tas det høyde for i budsjett for utdanning. For inneværende skoleår var det 429 

gjestesøkere til Troms, mens det var 187 reelle gjesteelever som stilte til skolestart. Dette viser en mer enn halvering av antall søkere og reelle 

gjesteelever.   

 

 

 

 



 
 

Ny tilbudsstruktur og mulige løsninger for Troms 
Tilbudsstrukturen innenfor yrkesfagene økes fra dagens 8 til 10 utdanningsprogram (se illustrasjon under). Endringer i tilbudsstrukturen er størst 

innenfor nåværende utdanningsprogram for Design og håndverk og Service og samferdsel. Vi ser også betydelige endringer spesielt innenfor 

programområdene på Vg2 innenfor Utdanningsprogrammene Restaurant- og matfag og Bygg- og anleggsteknikk.    

 

Gjennomgangen nedenfor viser dagens tilbudsstruktur for yrkesfagene i Troms og mulige endringsløsninger etter ny nasjonal tilbudsstruktur. 

Gjennomgangen tar for seg ett og ett yrkesfag. Dagens struktur er markert med grønt i tabellene, mens ny struktur fra 2020 er markert i blått. 

Nye navn på utdanningsprogram og programområder på Vg2 er markert med oransje skrift inne i tabellene. Fag som er flyttet fra andre 

utdanningsprogram er markert med rødt. De blå tabellenes kolonne for «skoler» viser høringens forslag til hvilke skoler som skal tilby de ulike 

utdanningsprogrammene og programområdene. Det gjøres oppmerksom på at Stangnes Rå videregående skole er markert med uthevet skrift for 

hvilken av de to skolestedene det aktuelle tilbudet er tiltenkt.  



 
 
Etter avtale legges tilbud som ikke gis i Troms søkbart for våre søkere i andre aktuelle fylker i Opplæringsregion Nord (ORN). Opplæringsregion 

Nord består av fylkene Møre- og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Noen tilbud gis også som landslinjer eller landsdekkende 

tilbud. Dette er tilbud alle søkere kan søke til uavhengig av fylkestilhørighet.  

Den nye tilbudsstrukturen for yrkesfagene har oppstart fra høsten 2020. Dette vil gjelde endringene som gjelder for Vg1-løpene, mens endringer 

i påfølgende Vg2-løp er aktuelle fra høsten 2021. Dette betyr at det høsten 2020 vil være elever på skolene våre på Vg1 etter ny modell, og elever 

på Vg2 og Vg3 etter gammel modell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bygg og anleggsteknikk  
Skoler som har tilbudet i Troms 2019-2020: Stangnes, Bardufoss og Kvaløya.  

 
Nivå 

Tilbud 
2019-2020 

Skole Tilbud fra 
2020 

Skole  

Vg1 Bygg og 
anleggsteknikk 

Stangnes Rå 
Bardufoss 
Kvaløya  

Bygg og 
anleggsteknikk 

Stangnes Rå 
Bardufoss 
Kvaløya 

Vg2 Byggteknikk Stangnes Rå 
Bardufoss 
Kvaløya 

Betong og mur  Stangnes Rå 
Kvaløya 
 

   Tømrer Stangnes Rå  
Bardufoss 
Kvaløya 

 Klima energi og 
miljøteknikk 

Stangnes Rå 
Kvaløya 

Rør  Stangnes Rå 
Kvaløya 
 

   Ventilasjon, 
membran og 
taktekking 

ORN 

 Anleggsteknikk 
Overflateteknikk 
Trearbeid 

Landslinje/ 
ORN 
 

Anleggsteknikk 
Overflateteknikk 
Trearbeid 
Anleggsgartner 
(fra Naturbruk) 

Landslinje/ 
ORN 

Utdanningsprogram for Bygg og anleggsteknikk tilbys per i dag ved 3 av fylkets videregående skoler. Dagens dimensjonering mellom søkertall og 

tilgang på læreplasser tilsier opprettholdelse av tilbudet ved disse skolestedene. Utfordringen innenfor utdanningsprogrammet er større grad av 

spesialisering og oppdelingen til flere programområdet på Vg2-nivå innenfor et fagområdet som til dels har slitt med søkertallene; en bredere 

vifte på Vg2 vil bety flere løp å fordele et til dels begrenset antall elever fra Vg1. Det vil være utfordrende å tilby alle Vg2-løpene, samtidig som 

arbeids- og næringsliv vil ha behov for variert arbeidskraft innenfor hele fagspekteret. Figuren over viser fokus på 3 Vg2-løp innenfor 

utdanningsprogrammet i Troms, der resterende 5 programområder legges søkbart via Opplæringsregion Nord (ORN). Alternative modeller med 

mulighet for at skolene skal kunne tilby flere programområder på Vg2-nivå, vil kreve fleksible vekslingsmodeller der tilbud igangsettes i 

samarbeid med lokalt og regionalt arbeids- og næringsliv.  



 
 

Design og håndverk  

To nye utdanningsprogram: Design og tradisjonshåndverk og Frisør, blomster og interiørdesign 
Skoler som har tilbudet skoleåret 2019-2020: Stangnes, Bardufoss og Breivang. 

Nivå Tilbud  
2019-2020 

Skole Tilbud fra  
2020 

Skole  Tilbud 
2020 

Skole  

Vg1 Design og 
Håndverk 

Stangnes 
Rå 
Bardufoss 
Breivang 

Design og 
tradisjonshåndverk  

Bardufoss Frisør-, blomster 
og interiørdesign 

Stangnes Rå 
Breivang  

Vg2 Frisør Stangnes 
Rå 
Breivang 

  Frisør  Stangnes Rå 
Breivang 

 Interiør og 
utstillingsdesign  

Bardufoss   Interiør og 
utstillingsdesign  

ORN 

 Design og tekstil Bardufoss Søm og 
tekstilhåndverk 

Bardufoss  Blomsterdekoratør ORN 

 Aktivitør 
Blomsterdekoratør 

Børsemaker 
Båtbyggerfaget 
Design- og duodji 
Design og gullsmed 
Design og trearbeid 

Pianostemming og 
pianoteknikk 
Smed 
Ur og 
instrumentmaker 

Landslinjer/ 
ORN 

Aktivitør til Helse og 
oppvekst  
Børsemaker 
Båtbygger 
Duodji 
Gull- og sølvsmed 
Smed 
Trearbeid 
Ur og 
instrumentmaker 
 

 
 
Landslinjer/
ORN 

  

Det tidligere utdanningsprogrammet for Design og håndverk blir fra 2020 til to ulike utdanningsprogram; Design og tradisjonshåndverk og Frisør, 

blomster og interiørdesign. I Troms er det 3 skoler som har tilbudt tidligere utdanningsprogram for Design og håndverk, der hovedvekten 

innenfor programområdene på Vg2 har vært Vg2-løpene Frisør, Design og tekstil samt Interiør og utstillingsdesign. Sistnevnte er et treårig løp i 

skole, der Troms bare har hatt tilbud på Vg2 og ikke på Vg3 de siste årene. Den største utfordringen ligger i nedgang i søkertallene der det de 



 
 
siste årene har vært utfordrende å opprettholde spesielt Design og tekstil og Interiør og utstillingsdesign. Tilbudene gis ved Bardufoss vgs. De 

fleste læreplassene innenfor utdanningsprogrammet er innenfor Frisørfaget. Det antas derfor at opprettholdelse av fagene som fra 2020 skal gis 

innenfor Design og tradisjonshåndverk vil være mest utfordrende med tanke på søkertall og rekruttering. Flere av programområdene på Vg2 

innenfor utdanningsprogrammet er landslinjer per i dag, og det er realistisk at også flere vil bli det framover grunnet et stadig smalere og 

spesialisert område.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Elektrofag  
Skoler som har tilbudet inneværende skoleår: Nord-Troms, Nordkjosbotn, Ishavsbyen, Bardufoss og Stangnes Rå (avd. Stangnes). 

Nivå Programområde 
2019-2020 

Skole Programområde 
2020-2021 

Skole  

Vg1 Elektrofag Nord-Troms  
Nordkjosbotn 
Ishavsbyen 
Bardufoss 
Stangnes Rå 
 

Elektrofag Nord-Troms  
Nordkjosbotn 
Ishavsbyen 
Bardufoss 
Stangnes Rå 
 

Vg2 Elenergi Nord-Troms 
Ishavsbyen 
Bardufoss 
Stangnes Rå 
 

Elenergi og ekom Nord-Troms 
Ishavsbyen 
Bardufoss 
Stangnes Rå 
 

 Data og elektronikk Ishavsbyen 
Bardufoss 

Datateknologi og 
elektronikk 

Ishavsbyen 
Bardufoss 

 Kulde og varmepumpeteknikk Ishavsbyen Ventilasjon og 
kuldeteknikk 

Ishavsbyen 

Vg2 Automatisering Nordkjosbotn Automatisering Nordkjosbotn 

 Flyfag, landslinje Bardufoss Flyfag, landslinje Bardufoss 

Vg3 Automatiseringsfaget Nordkjosbotn Automatiseringsfaget Nordkjosbotn 

 Flytekniske fag, landslinje Bardufoss Flytekniske fag, landslinje Bardufoss 

 Avionikerfaget Landslinje Avinoikerfaget  Landslinje 

 Dataelektronikerfaget, 
Romteknologi 

ORN Dataelektronikerfaget, 
Romteknologi 

ORN 

 Maritim elektriker Ishavsbyen Maritim elektriker  Ishavsbyen 

Elektrofag er et av fylkets største yrkesfag med stabil og høy søking over mange år. Endringene i tilbudsstrukturen gir ikke flere programområder, 

men spisser det enkelte programområdet ytterligere. Dagens struktur i Troms er godt dimensjonert mellom søkertilbøyelighet og tilgangen på 

læreplasser. Det foreslås derfor ikke endringer utover dagens tilbudsstruktur i Troms. 



 
 

Helse- og oppvekstfag  
Skoler som har tilbudet inneværende skoleår: Nord-Troms, Bardufoss, Senja, Sjøvegan, Ishavsbyen, Nordkjosbotn, Stangnes Rå (begge avd.). 

Nivå Tilbud 
2019-2020 

Skole Tilbud fra 
2020-2021 

Skole  

Vg1 Helse og oppvekstfag 
 
 
 
 

 

Nord-Troms  
Bardufoss 
Sjøvegan 
Ishavsbyen 
Nordkjosbotn 
Stangnes Rå 
Stangnes Rå 

Helse og oppvekstfag 
 
 
 
 
 

Nord-Troms  
Bardufoss 
Sjøvegan 
Ishavsbyen 
Nordkjosbotn 
Stangnes Rå 
Stangnes Rå 

Vg2 Barne- og 
ungdomsarbeiderfag 

Nord-Troms 
Ishavsbyen 
Stangnes Rå 
Sjøvegan 

Barne- og 
ungdomsarbeiderfag 

Nord-Troms 
Ishavsbyen 
Stangnes Rå  
Sjøvegan 

 Helsefagarbeider Nord-Troms 
Ishavsbyen 
Stangnes Rå 
Stangnes Rå 
Sjøvegan 
Nordkjosbotn 

Helsefagarbeider Nord-Troms 
Ishavsbyen 
Stangnes Rå 
Stangnes Rå  
Sjøvegan 
Nordkjosbotn 

 Ambulansefag Senja Ambulansefag Senja 

 Helseservicefag Ishavsbyen Helseservicefag Ishavsbyen 

 Fotterapi og ortopediteknikk 
Hudpleie 

Landslinje/ 
ORN 

Aktivitør (fra Design og h.verk) 
Fotterapi og ortopediteknikk  
Hudpleie 

Landslinje/ 
ORN 

Vg3 Apotekteknikk Ishavsbyen Apotekteknikk Ishavsbyen 

 Helsesekretær Ishavsbyen Helsesekretær Ishavsbyen 

 Tannhelsesekretær Ishavsbyen Tannhelsesekretær Ishavsbyen 

 Fotterapi 
Hudpleier 

Landslinje/ 
ORN 

Fotterapi 
Hudpleier 

Landslinje/ORN 



 
 
Det er ikke foreslått større endringer innenfor utdanningsprogram for Helse- og oppvekst. Det gjøres oppmerksom på at det vil komme ny 

opplæringsmodell for ambulansefag, men at dette vil bli behandlet i en egen prosess. Dagens modell for ambulansefag gjelder inntil videre. Vg2 

Aktivitør var tidligere et mulig kryssløp fra Utdanningsprogram for Design og håndverk, men legges nå som fast Vg2-løp innenfor Helse og 

oppvekst. Tilbudet har ikke vært gitt i Troms tidligere, og foreslås fortsatt gitt via ORN.   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

Naturbruk 
Skoler som har tilbudet inneværende skoleår: Senja og Nord-Troms.  

Nivå Tilbud 
2019-2020 

Skole Tilbud fra 
 2020 

Skole  

Vg1 Naturbruk Senja 
Nord-Troms 

Naturbruk Senja 
Nord-Troms 

Vg2 Akvakultur Senja 
Nord-Troms 

Akvakultur Senja 
Nord-Troms 

 Fiske- og fangst Senja 
Nord-Troms 

Fiske- og fangst Senja 
Nord-Troms 

 Landbruk og 
gartnernæring 

Senja Landbruk og 
gartnernæring 

Senja 

 Anleggsgartner og 
idrettsanleggsfag 

ORN Anleggsgartner 
overføres til Bygg og 
anleggsteknikk 

 

 Reindrift 
Skogbruk 
Heste- og hovslager 

ORN Reindrift 
Skogbruk 
Heste- og hovslager 

ORN 

Vg3 Garnernæring ORN Garnernæring ORN 

 Landbruk Senja Landbruk Senja 

Utdanningsprogram for Naturbruk har vokst de siste årene i Troms. Eneste endring i ny struktur er flytting av Vg2 Anleggsgartner og 

idrettsanleggsfag som Vg2 Anleggsgartner til utdanningsprogram for Bygg og anleggsteknikk. Tilbudet har ikke vært gitt i Troms tidligere, og 

foreslås fortsatt gitt som tilbud innenfor ORN. Det foreslås ingen endringer for Naturbruk i Troms. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Restaurant- og matfag  
Skoler som har tilbudet inneværende skoleår: Senja, Stangnes Rå (avdeling Rå) og Ishavsbyen.  

Nivå Tilbud 
2019-2020 

Skole Tilbud fra 
2020-2021 

Skole  

Vg1 Restaurant og 
matfag 

Senja 
Stangnes Rå 
Ishavsbyen 

Restaurant og matfag Senja 
Stangnes Rå 
Ishavsbyen 

Vg2 Kokk og servitør Senja 
Stangnes Rå 
Ishavsbyen 

Kokk og servitør Senja 
Stangnes Rå 
Ishavsbyen 

 Matfag Senja 
Stangnes Rå 
Ishavsbyen 

Baker og konditor Ishavsbyen 

   Kjøttfag og 
næringsmiddelindustri 

Senja 
Stangnes Rå 
Ishavsbyen 

Utdanningsprogram for Restaurant og matfag har slitt med noe nedadgående søker- og inntakstall de senere årene i Troms. Utfordring med ny 

struktur er ytterligere flere programområder på Vg2 hvor det skal rekrutteres fra allerede synkende elevgrunnlag på Vg1-nivå. I forslaget over 

ivaretas alle programområdene på Vg2, men det vil være utfordrende å opprettholde alle i mer enn en region. Alternative modeller med 

mulighet for at skolene skal kunne tilby flere programområder på Vg2-nivå, vil kreve fleksible vekslingsmodeller der tilbud igangsettes i 

samarbeid med lokalt og regionalt arbeids- og næringsliv.  

 
 

 

 

 



 
 

Service og samferdsel  

To nye utdanningsprogram: Salg, service og reiseliv, og Informasjonsteknologi og medieproduksjon  
Skoler som har hatt tilbudet inneværende skoleår: Senja, Sjøvegan, Nord-Troms, Stangnes Rå (avd. Stangnes) og Breivang. 

 

Nivå Tilbud 
2019-2020 

Skole Tilbud fra 
2020 

Skole  Tilbud fra 
2020 

Skole  

Vg1 Service og 
samferdsel  

Senja 
Sjøvegan  
Stangnes Rå 
Breivang 

Salg, service og 
reiseliv 

Alt1: Stangnes Rå    
          Breivang  
          Senja 
          Nord-Troms           
Alt 2: Stangnes Rå 
          Breivang 
          Senja 
          Sjøvegan 
Alt 3: Stangnes Rå 
          Breivang 
          Sjøvegan 
          Nord-Troms 

Informasjonsteknologi 
og medieproduksjon 

Breivang  

Vg2 Salg-Service og 
sikkerhet 

Stangnes Rå 
Breivang 

Service og 
sikkerhet  

Alt 1: Stangnes Rå 
          Breivang 
          Nord-Troms 
Alt 2: Stangnes Rå 
          Breivang 
          Sjøvegan  
Alt 3: Stangnes Rå 
          Breivang 
          Senja 

  

 Reiseliv Breivang Salg og reiseliv Alt 1: Stangnes Rå 
          Breivang 
          Senja 
Alt 2: Stangnes Rå 
          Breivang 
          Senja 

  



 
 

Alt 3: Stangnes Rå 
          Breivang 
          Nord-Troms 

 Transport og 
logistikk 

Stangnes Rå 
Breivang 
Senja 

Overføres til Teknikk 
og industriell 
produksjon 

   

 IKT- servicefag Nord-Troms 
Sjøvegan 

  Informasjonsteknologi Breivang 

     Medieproduksjon Breivang 

 
Tidligere utdanningsprogram for Service og samferdsel endres til to nye Utdanningsprogram; Salg, service og reiseliv, og Informasjonsteknologi 

og medieproduksjon. Tilbudet har tidligere vært gitt ved 5 av fylkets videregående skoler, og det må nå tas stilling til hvor de to nye 

utdanningsprogrammene skal legges. Tidligere utdanningsprogram har produsert flest lærlinger innenfor salg, service og reiseliv i tillegg til IKT. I 

tabellen over er det foreslått 3 ulike løsninger på hvor utdanningsprogrammet og de ulike programområdene bør ligger. Det bør være en viss 

fordeling mellom regionene med tilknyttet lokalt og regionalt arbeids- og næringsliv. Nytt utdanningsprogram for Informasjonsteknologi og 

medieproduksjon foreslås lagt til Breivang som allerede tilbyr studieforberedende utdanningsprogram innenfor Medier og kommunikasjon. Dette 

da fagmiljøene spiller på hverandre og da medieproduksjon tidligere var et lærefag under utdanningsprogram for Medier og kommunikasjon 

mens tilbudet ennå var yrkesfaglig. Også Bardufoss videregående skole tilbyr Medier- og kommunikasjon som 1 av 3 studieforberedende tilbud 

ved skolen. Skolen har langt lavere søker- og inntakstall til tilbudet enn Breivang hvor tilbudet er 1 av 2 studieforberedende tilbud.  

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

Teknikk og industriell produksjon 
Skoler som har tilbudet inneværende skoleår: Nord-Troms, Nordkjosbotn, Senja, Stangnes Rå (avd. Stangnes), Sjøvegan og Ishavsbyen.  

Nivå Tilbud 
2019-2020 

Skole Tilbud fra 
2020 

Skole  

Vg1 Teknikk og industriell 
produksjon 

Nord-Troms 
Nordkjosbotn 
Senja 
Stangnes Rå 
 Sjøvegan 
Ishavsbyen 

Teknikk og industriell 
produksjon 

Nord-Troms,  
Nordkjosbotn 
Senja 
Stangnes Rå 
 Sjøvegan, 
Ishavsbyen 

Vg2 Bilskade lakk og karosseri Senja Bilskade lakk og karosseri Senja 

 Kjemiprosess Ikke igangsatt Kjemiprosess- og 
laboratoriefag 

Alt.1:  
Stangnes Rå 
Alt.2:  
Senja 
Alt.3: 
ORN  

 Kjøretøy Nord-Troms 
Senja 
Stangnes Rå 
Ishavsbyen 

Kjøretøy Nord-Troms 
Senja 
Stangnes Rå 
Ishavsbyen 

 Industriteknologi Ishavsbyen 
Sjøvegan 
Stangnes Rå 

Industriteknologi Ishavsbyen 
Sjøvegan 
Stangnes Rå 

 Maritime fag Ishavsbyen Maritime fag Ishavsbyen 

 Arbeidsmaskiner Senja Arbeidsmaskiner Senja 

   Transport og logistikk (fra 
Service og samferdsel) 

Breivang/Ishavsbyen 
Senja 
Stangnes Rå 

 Brønnteknikk ORN Brønnteknikk ORN 

Vg3 Arb.maskinmekanikerfaget Landslinje/ORN Arb.maskinmek.faget Landslinje/ORN 



 
 
Utdanningsprogrammet har svært høyt tilfang av søkere og er et av fylkets største. De største endringene innenfor utdanningsprogrammet, er at 

tidligere kryssløp fra Service- og samferdsel, Vg2 Transport og logistikk, nå legges til strukturen. Dagens Vg2 Kjemiprosess bytter navn til Vg2 

Kjemiprosess- og laboratoriefag og programområdet får også et kryssløp fra utdanningsprogram for Studiespesialisering. Vg2 Transport og 

logistikk gis allerede som tilbud ved flere av skolene som har TIP, bortsett fra ved Breivang videregående skole. Skolen vil fortsatt gi tilbudet fram 

til utbyggingen av Ishavsbyen videregående skole, skolested Breivika, er ferdig og hensiktsmessige lokaler er på plass. Tilbudet vil da flyttes 

stedlig fra Breivang til Ishavsbyen. Vg2 Kjemiprosess har vært søkbart i fylket de siste årene ved Sjøvegan videregående skole, uten nok søkere 

for oppstart. Både med hensyn til søkertilbøyeligheten og tilgang til regionalt næringsliv, bør tilbudet vurderes lagt ved annet skolested enten 

Stangens Rå (avdeling Stangnes), til Senja eller gis som tilbud via Opplæringsregion Nord.   

 

 

Tromsø 14.05.19  

 

Børre Krudtå  

Fylkesutdanningssjef  


