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Statsbudsjettet 2016 Tildelingsbrev tillegg 04/2016 - Modulstrukturert
forberedende voksenopplæring
Regjeringen ønsker å få flere voksne som mangler kompetanse til å delta i
grunnskoleopplæring og i videregående opplæring.
For å nå dette målet, vil Kunnskapsdepartementet sette i gang forsøk med
modulstrukturert opplæring på nivået under videregående opplæring og forsøk i
utvalgte lærefag innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram. Moduler på nivå fram til
videregående opplæring vil kalles forberedende voksenopplæring. Departementet gir
med dette Vox i oppdrag å utvikle og gjennomføre forsøket under opplæringsloven med
forberedende voksenopplæring. Forsøket med moduler på videregående opplærings
nivå vil bli lagt til Utdanningsdirektoratet.
Målet for forberedende voksenopplæring er raskere overgang til arbeid eller
videregående opplæring. For å oppnå dette bør innholdet i opplæringen være relevant
for voksne sett i forhold til deres behov, og det bør være effektive og fleksible
opplæringsløp tilpasset voksne.
Det skal som del av arbeidet med forsøket utarbeides nye læreplaner, og disse skal
være grunnlag for moduler. Utvikling av læreplaner og moduler skal ta utgangspunkt i
hvilke behov de voksne i målgruppen har for å komme videre i arbeidslivet eller i videre
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utdanning. Nye læreplaner og moduler fristilles fra dagens læreplanverk for
grunnskolen. Der det er relevant for å møte voksnes behov for opplæring, kan det
trekkes på eksisterende læreplaner for voksne, det gjelder både læreplanene for
grunnskolen og læreplan i norsk og samfunnskunnskap. I tillegg kan andre ressurser,
som blant annet læringsmål i grunnleggende ferdigheter, anvendes.
Den modulstrukturerte opplæringen skal kunne gi inntak til videregående opplæring.
Læreplanene skal ha læringsutbyttebeskrivelser i tråd med det nasjonale
kvalifikasjonsrammeverket (NKR) til og med nivå to.
Forsøket vil kreve unntak fra læreplaner som gjelder for grunnskoleopplæring, og
sannsynligvis også bestemmelsene om vurdering, eksamen og dokumentasjon. For
kommuner som skal delta i forsøket blir det nødvendig med unntak etter
opplæringslovens §1-4 (jfr. også §4A-11). I loven gis det hjemmel for at kommuner kan
søke om avvik fra loven eller forskriftene om tidsavgrensede pedagogiske eller
organisatoriske forsøk. Vox delegeres med dette myndighet til å godkjenne forsøk etter
opplæringsloven for gjennomføring av modulstrukturert forberedende
voksenopplæring.
En viktig hensikt med forsøkene, er å skape et mer samordnet og integrert tilbud på
tvers av sektorene ved at modulene skal kunne benyttes av de som har rettigheter til
opplæring etter introduksjonslovens §2 og §17, og deltakere i opplæringstiltak i regi av
NAV.
Forsøket med forberedende voksenopplæring skal gå over tre år, med planlagt oppstart
i kommunene i 2017. Det tas forbehold om endringer i oppdraget som følge av
Stortingets behandling av Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse Samordnet innsats for voksnes læring.
Oppdraget
Oppdraget deles inn i en forberedelsesfase og en gjennomføringsfase.
I forberedelsesfasen ber departementet om at Vox planlegger forsøket gjennom å sørge
for utvikling av forslag til læreplaner, utrede forslag til struktur for inndeling i moduler,
utrede vurderingsformer og -ordninger, utarbeide gjennomføringsplan, gå i dialog med
aktuelle forsøkskommuner, foreslå opplegg for følgeevaluering og sette opp budsjett for
forsøket. Departementet vil vurdere behovet for å utdype/presisere enkeltelementer i
oppdraget.
Vox og Udir skal samarbeide om sine respektive oppdrag. Vox skal i samarbeid med
Udir utarbeide forslag til felles rammer og prinsipper som skal legges til grunn for
utvikling av nye læreplaner og moduler for forberedende voksenopplæring og for
moduler i vgo. Der hvor det er nødvendig kan rammene være ulike for de to nivåene.
Rammene og prinsippene presenteres for KD så tidlig som mulig i forberedelsesfasen.
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Departementet legger videre til grunn at det inngås dialog med relevante aktører i
forberedelsesfasen, herunder IMDi, Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS som
representant for kommunesektoren, og partene i arbeidslivet. Det vil bli lagt opp til
møter mellom departementet og Vox og Udir underveis i arbeidet.
Departementet beslutter oppstart av gjennomføringsfasen (oppstart av forsøk) basert på
behandling av innspillet fra Vox. Innspillet vil ha form av rapport/utredning fra
forberedelsesfasen. Frist for levering av innspillet settes til 1. desember 2016.
Departementet ber om å bli orientert dersom noen av elementene ikke vil bli ferdig
utredet til denne dato.
Det kan planlegges for en samlet ramme av tilskudd til deltakende kommuner på inntil
fire mill. kroner pr år i forsøksperioden (med forbehold om Stortingets bevilgninger).
Vox får med dette fullmakt til å belaste kap. 258 post 21 prosjektnr. 90401 med to
millioner kroner til administrative utgifter i 2016.
Tildelingen skal benyttes i henhold til gjeldende retningslinjer for økonomiforvaltning.
Departementet ber om at det rapporteres på bruk av midler til tiltaket i årsrapporten for
2016.
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