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Kryssløp for å hindre frafall i yrkesutdanningen
FOSFOR har hatt oppe på sitt årsmøte 10/12 2008, drøfting av mulige kryssløp, for å hindre
frafall i videregående opplæring, og styrke fagopplæringen.
Vi viser også til vedlagte skriv fra Austevoll vgs fra høsten 2008, og tidligere uttalelser fra
oss.
FOSFOR har følgende innspill som vi ønsker at faglig råd for naturbruk tar til vurdering:




VG1 TIP godkjennes som inntakskompetanse til VG2 Fiske og Fangst.
VG1 NA godkjennes som inntakskompetanse til VG2 Maritime fag.
Mulighet for å forstette fra VG2 Fiske og fangst, til fagbrev matros.

Viser til kompetanseplattformene for matrosfaget og fiskerfaget, begge viser til hverandre mht
fag som er nært beslektet.
Dette bekreftes også av faglærerne på disse linjene.
Jfr. Skrivet fra Austevoll vgs, er det er vår erfaring at ungdom tar utdanning for å kvalifisere
seg for arbeide på båt, og ikke spesielle båter i utgangspunktet. I likhet med det som har vært
tradisjon i ’”alle tider”, arbeider sjøfolk og fiskere om hverandre på forskjellige båter.
Muligheten til å kunne alternere mellom fiskebåt og annen båt ansees som en naturlig del av
en maritim karriere. Med de svingninger vi ser i slike næringer, vil dette kunne avhjelpe
arbeidsmarkedet i perioder der dette er nødvendig.



FOSFOR ber også om at VG1 RM godkjennes som inntakskompetanse til VG2
Akvakultur, på lik linje med at det i dag er inntakskompetanse til VG2 Fiske og
Fangst.
VG2 Akvakultur bør kunne føre til fagbrev som lakseslakter.

Etter vårt syn er dette veldig relevant, da videreforedling av fisk ligger inne i læreplanen for
akvakultur. Opplæringa i akvakultur innbefatter slakting, videreforedling og
markedstilpasning. Denne opplæringa er etter vårt syn bedre mht å få frem for eksempel
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lakseslaktere, enn det VG2 Matfag gir. I tillegg ser vi at VG2 Matfag har veldig dårlig
rekruttering.

Vi ber faglig råd for naturbruk ta disse forhold opp til vurdering. Vi stiller gjerne opp med
ytterligere informasjon dersom det er ønskelig.
Vennlig hilsen

Erling Sandnes
Leder i FOSFOR
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