
STATUS FOR YRKESFAG

-og lærlingeplasser



Inntak skoleåret 22-23



• På yrkesfag er dette utdanningsprogrammene med størst endring:
• • Økning for elektrofag og datateknologi med 1, 01 prosent (fra 519 til 589 

søkere)
• Økning i bygg – og anleggsteknikk med 0, 77 prosent (fra 426 til 480 søkere)
• Økning i teknologi- og industrifag med 0, 63 prosent (fra 538 til 586 søkere)
• Nedgang for helse og oppvekstfag med 1, 45 prosent (fra 827 til 756 
søkere)
• Nedgang for restaurant- og matfag med 0, 53 prosent (fra 177 til 149 
søkere)



• Vg1 Bygg- og anleggsteknikk- 28 elever (30)
• Vg2 Rørfag- 28 elever (30)
• Vg1 Elektrofag- 30 elever (56 på venteliste etter 2. 

inntaket)

• Vg1: Greit med praksisplasser. Elevene ordner dette selv. 
Det er en utfordring for elever med fremmedkulturelt 
navn. Her må skolen være ekstra tett på.

Status Melhus vgs



• Vg2 Rørfag- bransjen er flinke til å ta imot elever i 
praksis

• Våren-22 fikk 28 av 30 elever lærlingeplass. (1 gikk til 
PBA mens 1 fikk ikke plass grunnet språkproblemer)

• Det skrives årlig mellom 70-75 lærekontrakter på 
opplæringskontoret for rørfag. 

• Kun Melhus vgs og Charlottenlund som tilbyr faget (45 
plasser)



• Melhus vgs har et overgangstall på 80,9%: elever som 
går fra vg2 YF og ut i lære

• De aller fleste som ikke går ut i lære er elever innen 
helse- og oppvekstfag, og salg, service og reiseliv. 
Alternativet for disse er Påbygg til generell 
studiekompetanse.

• Melhus vgs har gode tall både mht karaktersnitt og 
trivsel



• Norge vil mangle 90.000 fagarbeidere innen 2035.

- Forsterket oppfølging av elevene ute i bedrift
- Mer fleksible og tilpassede opplæringsløp (voksne)
- Fullføringsreformen og Trøndelagsmodellen
- Yrkesfaglærerløftet
- Yrkesfaglærer 2
- Yrkesfaglig rekvalifisering

- Studieforberedende yrkesfagløp

Statlig og fylkeskommunal 
satsing på yrkesfag
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