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Programvareverktøy for lærlinger i videregående skoler 

Vi vil med dette rette søkelyset på en skjevfordeling og forskjellsbehandling i 

videregående skole som praktiseres av Nordland Fylkeskommune. Elever som 

velger yrkesfag har låne-pc samt tilgang til Microsoft Office i perioden de er 

elever på skolen, men så snart de går ut i lære i bedrift, får de beskjed om å 

levere inn pc og tilgangen til Microsoft Office blir fjernet. Dette betyr at 

lærlingen selv, lærebedriften eller opplæringskontoret må sørge for at disse 

helt nødvendige hjelpemidlene blir tilgjengelige for lærlingen.  

 

Elever som går studiespesialisering, eller andre løp hvor de i hele 

elev/læretiden er fysisk i videregående skole mister ikke disse rettighetene, 

men får beholde pc og tilganger så lenge de er tilknyttet videregående skole. 

Vi mener dette er en skjevfordeling og en forskjellsbehandling som slår svært 

negativt ut for yrkesfagelever, og vi mener også at denne praksisen er 

lovstridig da opplæringsloven § 3-1 slår fast at: «Opplæringa i offentlig 

videregående skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret 

for å holde elevene med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt 

utstyr. Elevene kan ikke påleggas å dekke nokken del av utgiftene til dette 

utover det som følgjer av forskrift.» Ungdommer med rett til videregående 

utdanning som velger et utdanningsløp på 2 + 2 år eller særløp (1+3 eller 4 år i 

lære) vil ha de samme behov for tilgang på PC og programvare som de som 

velger hele løpet i skolen.  

 

Det å bruke en pc og å bruke Microsoft Office i skolearbeid i videregående 

skole og i yrkesliv har blitt en de facto standard i hele det norske samfunnet, 

og vi mener det derfor er en selvfølge at skoleeier dekker dette i hele den 

videregående opplæringen. Dette må også gjelder de rettighetselever som 

velger y-veien og tar fagbrev. 

 

Med vennlig hilsen 

Elisabeth Mikalsen 

Leder, Lofotrådet 

 


