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Gjøvikregionens vurdering av det framlagte forslaget til tilbudsstruktur.

Vi finner begrenset med endringer i tilbudsstrukturen i Innlandet sammenlignet med dagens tilbud i
de to fylkene. Slik forslaget fremstår er det en tilbudsstruktur som er forenlig med de tilbudene som
er i regionen i dag. Noen endringer basert på søkertall over tid og/eller endringer i
yrkesfagstrukturen i forbindelse med Fagfornyelsen kan man finne igjen hos noen av skolene i
regionen.
Antall paralleller vil selvfølgelig være en viktig faktor i å opprettholde elevtallet.
Vi ser at med det skisserte tilbudet kan elevtallet opprettholdes, hvis det legges opp til flere
paralleller, samt at man kan benytte og beholde dagens lærerkompetanse og sikre regelmessig
oppgradering av utstyr og hjelpemidler. Spesielt i forbindelse tilbudet innen studiespesialisering vil vi
trekke fram betydningen av dimensjonering, da det er helt avgjørende for å kunne tilby en
akseptabel bredde innenfor programfag. Kombinasjonen av tilbudsstruktur, god
dimensjoneringspolitikk og inntaksregler bør muliggjøre å gjenopprette parallelle klasser på alle
trinn.
Alt i alt virker det som om det er ev. endringer i dimensjonering av tilbud som vil påvirke skolene i
større grad i neste omgang og ikke tilbudsstrukturen som sådan, hvis den blir som høringsutkastet
signaliserer.
For skolene i regionen legger høringsutkastet i all hovedsak opp til at eksisterende tilbud videreføres
med de tilpasninger som faller naturlig i forbindelse med ny struktur på yrkesfaglige
programområder. Samtidig er den reduksjonen av antall elever i Innlandet totalt og vår region
spesielt bekymringsfull. Vi vil derfor minne om viktigheten av en dimensjoneringspraksis som sikrer
både bredde og faglig styrke på den enkelte skole, samt utnytter lokaler og andre ressurser på en
god måte.
Utfra NHOs behovsparameter trenger Innlandet mange nye fagarbeidere og det blir viktig å styrke
samarbeidet mellom næringsliv, fagskolen i Innlandet og de videregående skolene i regionen. Vi vil
her trekke fram at Raufoss vgs har lykkes godt med å få inn elever og sikre lærlingekontrakter
innenfor Restaurant og matfag, samt at skolen har å lykkes godt med å bygge opp omkring det gode
samarbeidet med næringslivet innenfor elektro/TIP området.
Opprettholdelse av Kjøretøy, Arbeidsmaskiner og Transport og logistikk på Lena Valle mener vi er et
godt valg, både for skolen og for næringslivet i regionen. Gjennomført og planlagt oppgradering av
bygningsmasse på programområdet støtter også dette valget av ressursmessige hensyn.
At Bilskade, lakk og karosseri heretter kun skal være ved Elverum videregående skole mener vi er lite
positivt for næringen og deres behov. Bl a har Lena-Valle nødvendige lokaler og mulighet for å tilby

dette programområdet. Lav søknad over lang tid er naturligvis et argument imot, men skolen viser til
at bruk av opplæring i bedrift har vært gitt som alternativt tilbud til flere elever, noe som kan ha
bidratt til redusert interesse for normalløp i skole i fylket.
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