
Ta drømmefaget uansett hvor du bor!  1 
     2 
Ifølge SSB dropper 1 av 5 ut av studieforberedende utdanningsprogram i videregående 3 
opplæring, det viser at dagens tilbud ikke holder mål. Videreutvikling av organiseringen til 4 
programfag er sårt tiltrengt i et system som ikke er godt nok tilpasset elevenes ønsker og 5 
behov. 6 
  7 
Dagens system er for lite fleksibelt. Det kan for flere oppleves som demotiverende å måtte 8 
ta programfag som ikke er innenfor deres interesseområde. For å legge til rette for at flere 9 
fullfører videregående opplæring, må fylkeskommunen som skoleeier praktisere større 10 
fleksibilitet. Dette innebærer å tilby fag etter etterspørsel. Dersom etterspørselen til et fag 11 
ikke tilsier at man kan tilby det ved en skole, bør en se på muligheten for å undervise i faget 12 
i samråd med andre nærliggende skoler. Da vil man forvalte lærerressursene klokere, 13 
samtidig som alle elever får et bredere utdanningstilbud.   14 
  15 
Alle elever bør ha muligheten til å gå på skolen nærmest sitt hjem, men samtidig også kunne 16 
velge fagene de trenger for å komme inn på ønsket høyere utdanning. Derfor må 17 
videreutvikling og regionalisering av programfagundervisningen bygges oppunder 18 
nærskoleprinsippet, som er en grunnpilar i det offentlige opplæringstilbudet. Oppnås dette, 19 
vil landets studieforberedende videregående opplæring være et skritt nærmere absolutt 20 
toppklasse!  21 
 22 
Senterungdommen mener at: 23 

● At alle elever skal ha mulighet til å velge fagene de trenger innenfor eget 24 
utdanningsprogram for å komme inn på ønsket høyere utdanning, uansett hvilken 25 
skole de går på.   26 

● Regionalisere undervisning av programfag for å skape et bredere utdanningstilbud i 27 
hele fylket.  28 

● Utrede om regionalisert programfagundervisning vil kunne foregå digitalt, med 29 
fysiske samlinger under for eksempel fagdager og vurderingssituasjoner.  30 

 31 
Innsendt av: Troms Senterungdom. 32 


