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Hva er dimensjonering?

• Tilpasse antall skoleplasser på de ulike utdanningsprogrammene til 
søkermassen på den ene siden – og arbeidslivets kort- og langsiktige 
behov på den andre siden.
• Kompleks og kontinuerlig prosess

• Involverer mange aktører

• Fylkeskommunen har ansvar for dimensjonering av 
studieforberedende og yrkesfaglige programmer (ses under ett)



Sentrale spørsmål

• Hvilke hensyn og målsettinger er førende for 
fylkeskommunenes dimensjoneringsarbeid?

• Hvilke prosesser fører til beslutningene om dimensjonering av 
skoleplasser i videregående opplæring?

• På hvilken måte medvirker arbeidslivet i dimensjoneringsprosessen?

• I hvilken grad dimensjoneres utdanningstilbudet ut fra arbeidslivets 
behov?



Data og metode

• Case-studie i tre fylker
• Telemark

• Vestfold (fylkessammenslåing)

• Nordland (rett til læreplass)

• Analyse av sekundærdata og statistikk
• fordeling av søkere, elever og lærlinger på ulike programmer og fag



Fylkeskommunenes handlingsrom

• Nasjonale og fylkespolitiske føringer

• Elevenes søkning

• Økonomi

• Skolestruktur, skolebygg og lærerstab

• Tilgang på læreplasser

• Alternativ Vg3 (kostbart og lite attraktivt)

• Forventet frafall/omvalg basert på erfaring



4. Politisk vedtak av 
tilbudsstrukturen

5. Elevene søker 1. mars

6. Utdanningsadmin. lager 
justert klasseoppsett

7. Varierende grad av 
involvering fra skoler, Y-

nemnd og eksterne

8. Justert klasseoppsett 
vedtas politisk eller 

administrativt.

1. Skolene melder inn ønsker 
om egne tilbud

2. Utdanningsadmin. foreslår 
tilbudsstruktur

3. Uttalelser fra skoler, Y-
nemnd og eksterne aktører



Arbeidslivets innflytelse

•Heterogene yrkesfag
• Noen fag med stor etterspørsel etter lærlinger

•Opplæringskontorene
• Aktiv rolle mellom skole, f.k. og arbeidsliv

• Y-nemnda

• Elevenes søkning, skoletilbud OG arbeidslivets behov



Hovedfunn

• Søkerstyrt system
• Innfrielse av elevenes førsteønske viktig siden R94
• ..men dreining mot hensyn til ledige læreplasser

• System preget av stor stabilitet



Oppsummert

• Et søkerstyrt system, med en viss dimensjonering ut fra 
læreplasstilgang

• Tilbud, søkning og behov påvirker hverandre gjensidig

• Opplæringskontorene spiller viktig rolle i å formidle arbeidslivets 
behov

• Lite handlingsrom for fylkeskommunene - ønskelig med en mer aktiv 
dimensjoneringspolitikk?
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