
 

Høring– opplæringstilbud i videregående skoler i 

Trøndelag 2019 -2020          

 
TIL:   Rektor Øyvind Togstad, Meldal Videregående skole 

KOPI: Fylkesdirektør for utdanning Vegard Iversen 

 Hovedutvalg for utdanning  i Trøndelag Fylkeskommune v/ Hanne Moe Bjørnbet, 

Meldal kommune v/ordfører Are Hilstad, Næringsalliansen i Orkdalsregionen 

Prosjektleder Orkland kommune, Ingvill Kvernmo 

DATO/TID:  Torsdag den 4 oktober 2018 

SAK:   Avvikling av tilbud om VK2 – Data og elektronikk 

  

Orkladal Næringsforening (ONF) er den største næringsorganisasjonen i vår region, med ca 230 
medlemmer. Vi arbeider i en region med sterk utvikling, og med utgangspunkt i tradisjonell 
industri vokser det nå frem nye oppgaver som krever annen og ny kompetanse.  

Næringslivet har gode og lange tradisjoner for å samarbeide tett med de videregående skolene, 
for at de kan sy sammen et opplæringstilbud som er i takt med det reelle behovet. Blant annet 
arrangerer vi hvert år en yrkesmesse, der bedriftene får presentert jobb og karrieremuligheter 
for vår ungdom. Selv om behov er mangfoldig, og etterspørsel etter studietilbud endrer seg fra 
år til år, er det likevel klart at arbeidskraft med bakgrunn i data og elektronikk er og vil være et 
stort behov. 

Eksempler på dette er selvsagt eksisterende bedrifter i prosessindustrien, rene data- og 
kommunikasjonsbedrifter, de nye store bedriftsetableringene innenfor 
næringsmiddelindustrien, landbrukstilknyttet næringsliv, og ikke minst vår satsing på «det 
grønne skiftet» og etablering av den sirkulære økonomien. 

Ved sammenslutning av fylkene tillot vi oss å peke på risikoen for at vår del av det nye fylket fort 
kan bli glemt i forhold til behov for bl.a. utdanningstilbud. Vi er en region som verken har 
høyskoler eller universitetstilbud, og de videregående skolene og fagskolene blir derfor enda 
mer viktige for oss. 
Vi ser nå at i brevet om høring vedr. opplæringstilbud i 2019- 2020 foreslås å ikke utlyse tilbud 
om VG2 – Data og elektronikk ved Meldal Videregående Skole. Dette er et skoletilbud som betyr 
mye i fravær av høyskoletilbud, og det gjør vår regions næringsliv sårbart. 



 

 

 

Innstilling vedr. Steinkjer 

«Lokalene for elektrofag må bygges ut for å ha plass til noen flere elever enn i dag.  Det er totalt sett i 

fylket minst et Vg2 Data og elektronikk for mye. Vg2 Data og elektronikk er det eneste av sitt slag i 

norddelen av fylket. Reduksjonen i kapasitet tas derfor ved en av skolene i sørdelen av fylket. I 

høringsutkastet er det foreslått ikke lyst ut ved Meldal vgs. « 

Uttalelse vedr. Meldal 

 «Skolen har tre ulike Vg2-tilbud innen Elektrofag og skolen har i underkant av 30 elever på Vg1 elektor 

skoleåret 2018 -2019. Det er totalt sett i fylket minst et Vg2 Data og elektronikk for mye. Skolen trenger å 

tilpasse tilbudsstrukturen til ny ressurstildelingsmodell.» 

Dette er et merkelig utsagn all den tid det alltid har vært dette elevtallet på Vg1 Elektro…. 

Dette er som sagt meget bekymringsfullt for mange av våre bedrifter. Uten VG2 tilbud, vil heller 
ingen søke på VG1 tilbudet på denne linja. 
Vi ønsker heller å samhandle med fylkeskommunen for å gjøre tilbudet attraktivt, og være med 
å bidra til økt søkning, dersom dette er problemet. 
Vi håper og ber om at dette tilbudet opprettholdes ved Meldal VGS, og våre synspunkter tas 
med i vurderingen når dette skal endelig besluttes 
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