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“senteret er et prOdukt av

mellOm uia Og mange 
gOde krefter i regiOnen” 

samskaping



sammen k an vi  st Yrke

yrkesfagene

sYa er et lokalisert på universitetet i 
agder (uia), og er tilknyttet fakultet 
for humaniora og pedagogikk. 
formålet med senteret er å styrke 
fagopplæringen i yrkesfaglige 
studieprogram, og opplæringen 
i lærebedrifter, i samarbeid med 
fylkeskommunen og regionalt 
arbeids- og næringsliv. sYa arbeider 
for å synliggjøre yrkesfagenes 
samfunnsmessige betydning og 
relevans, og ønsker å styrke yrkes-
fagenes posisjon og omdømme 
i agder. en viktig intensjon med 
arbeidet, er å koble fagopplæringen 
i skoler og lærebedrifter tetter til 
akademia. en slik kobling er unik i 
europeisk sammenheng – få, eller 
ingen, universiteter i europa har tatt 
et slikt grep, for å løfte yrkesfagene 
og fagopplæringen til nye høyder.

senteret er en virtuell organisasjon, 
uten faste ansatte. dette har vi valgt 
for å få til en effektiv og rasjonell 
bruk av ressursene. fagkompetansen 
utvikles gjennom at vitenskape-
lige ansatte ved institutt for peda-
gogikk, engasjeres på timesbasis i 
fou-arbeid i samarbeid med skoler, 
lærebedrifter, opplæringskontorer 
og prøvenemder. 

sYa har konkrete planer om å 
arbeide tett med nasjonale og 
internasjonale kontakter, som udir 
(utdanningsdirektoratet), nOkut 
(nasjonalt organ for kvalitet i utdan-
ningen) og CedefOp (eus organ for 
vocational training).

som en del av regjeringens strategiplan 
for satsing på yrkesfagene, ble senter for 
yrkesfag og opplæring i arbeidslivet (sya) 
etablert ved Universitetet i agder i 2019, 

og fikk tilført midler over statsbudsjettet. 



her er per helge gumpen fra gumpens auto og hans 
Otto ringereide fra sYa under “kick-off”. gumpen er 
en representant for bilindustrien på agder, og er en av 
bransjefolkene sYa ønsker å samarbeide med.

foto: rune Øidne reinertsen

universitetslektor torstein Wille, assisterende instituttleder 
kristin spieler, kunnskaps- og integreringsminister guri melby og 

dekan for fakultet for humaniora og pedagogikk hans hodne

“kick-off” 
28. august 2019 samlet sYa skoleledere, faglærere, 
bransjefolk og ledere i lokalt næringsliv for å iden-
tifisere viktige områder for videreutvikling av fag-
opplæringen i skole og lærebedrifter. 

senteråpning  
Offisiell åpning 5. september 2019 
på tangen videregående skole. 
kunnskaps- og integreringsmin-
ister Jan tore sanner stod for den 
offisielle åpningen. sanner vektla 
betydning av regional satsing på 
yrkesfagene, og var imponert over 
sYas arbeid.

dekorasjoner, mat og servering var 
planlagt og gjennomført av elever 
og lærere fra ulike yrkesfaglige 
utdanningsprogram.

Besøk av gUri melBy
fredag 6. mars 2020 besøkte kunnskapsministeren 
sYa, for å lære mer om hva senteret bidrar med til 
yrkesfagene på agder. hun viste særlig interesse 
for måten sYa arbeider med å knytte videregående 
opplæring, arbeids- og næringsliv og akademia 
tettere sammen. 

høydepUnkter
2019-2020

“alle som er opptatt  
av verdiskaping og  
utviklingsarbeid.  

alle som er opptatt av 
innovasjon, ja de  

burde være med å heie 
frem yrkesfagene”



foU-prosjekter
i videregående skOler
sYa bidrar med faglig og økonomisk støtte til ulike 
fou-prosjekter i videregående skoler i agder. 
hovedvekten av den økonomiske støtten, går til frikjøp 
av timer til å jobbe med fou-prosjekter. nedenfor følger 
noen eksempler på prosjekter fra 2020:

simUleringslaB 
på lillesand videregående skole 
har skolen bygget en simulerings-
lab, der elever innen helse- og 
oppvekstfag kan trene på oppgaver 
og utfordringer de vil møte som 
yrkesutøvere. 

«maker space»
på vennesla videregående skole har 
skolen skapt en tverrfaglig tekno-
logisk arena, kalt «maker space». 
dette er en arena for pedagogisk- 
og didaktisk utprøving, der elevene 
kan reflektere sammen, prøve 
ut nye læringsmetoder og drive 
egenvurdering. nytt praktisk innhold for 

helse- og oppvekstfag
tre videregående skoler, sam eyde, 
tvedestrand og eilert sundt, samar-
beider om å utvikle et nytt og mer 
praksisnært undervisningsopplegg, 
i tiknytning til de nye læreplanene i 
lk2020.

videreUtvikling og 
forBedring av yff-faget i 
service- og samferdsel
på dahlske videregående skole 
arbeides det med å utvikle en 
modell for faget Yrkesfaglig for-
dypning, der målet er at elevene 
skal oppleve en større sammenheng 
mellom opplæring på skolen, og det 
de erfarer i praksis. 

Utdanning til valg
dahlske videregående skole arbeider 
med å kartlegge innholdet i organi-
seringen av utdanningsvalg på tre 
ulike ungdomsskoler. utdanningsvalg 
er et fag på 8-10. trinn, som skal gi 
elevene innblikk i ulike yrker  og 
utdanningsløp. intensjonen med 
kartleggingen er å utarbeide tiltak 
for hvordan elever kan foreta mest 
mulig informerte valg ved innsøking 
til videregående opplæring.

årshjUl
tangen videregående skole 
arbeider, i samarbeid med både 
sYa og kompetansetorget på 
uia,  med å utvikle et digitalt 
årshjul.  årshjulet fokuserer på en 
tematisk sammenkobling mellom 
fellesfag og programfag for å hjelpe 
lærerne å sikre bedre relevans i 
undervisningen.

kollegaveiledning 
for å videreutvikle lærernes 
undervisningskompetanse, er det 
igangsatt et prosjekt med kollega-
veiledning i makkerpar på sam eyde 
videregående skole. 

kUnnskapsløftet 2020
i forbindelse med kunnskapsløftet 
2020, har sYa tatt initiativ til fire 
delprosjekter som undersøker 
prosessen ved innføringen av den 
nye læreplanen, lk20, på videre-
gående skoler i agder. prosjektene 
er tilknyttet de tre tverrfaglige 
temaene «Bærekraftig utvikling» 
på flekkefjord videregående skole, 
«folkehelse og livsmestring» på 
sam eyde videregående skole og 
«demokrati og medborgerskap» 
på mandal videregående skole. det 
siste av de fire delprosjektene, er 
tilknyttet begrepet «dybdelæring», 
og gjennomføres på lillesand videre-
gående skole. 



prosjekter, kUrs og dagssamlinger i 
samarBeid med regionalt arBeidsliv
halvparten av yrkesopplæringen foregår utenfor skolen. 
sYa samarbeider derfor tett med blant annet lokalt 
arbeidsliv, lærebedrifter og opplæringskontorer. 

nedenfor følger noen eksempler på samarbeid  
som fant sted i 2019 og 2020: 
•	 “samordningsmøte”, med instruktører fra 

entreprenørforeningen Bygg og anlegg (eBa), 
maskinentreprenørenes forening (mef) og yrkesfag-
lærere fra ulike yrkesfaglige studieprogram i videre-
gående skole.

•	 dagssamling med teknologibedriftene i agder.
•	 «sikkerhetsopplæring i et pedagogisk perspektiv»,  

en kursrekke for instruktører på glencore nikkelverk.
•	 “praktisk veiledning av lærlinger i offentlig sektor”,  

et kurs for instruktører og veiledere i offentlig sektor  
i arendal kommune. 

•	 “utvikling av innhold til intern sikkerhetsopplæring”, 
et samarbeidsprosjekt mellom sYa og glencore 
nikkelverk i kristiansand.

•	 «fremtidsrettet undervisning», et samarbeidsprosjekt 
mellom agder aviation tech team (aatt) og sYa, 
om opplæring av bedriftens instruktører.

•	 dagssamling med de ti største opplæringskontorene 
i agder.

andre
prosjekter

kUrs på videregående skoler
sYa samarbeider tett med de fleste 
videregående skolene i fylket, og 
bistår med faglig kompetanse, der 
det er ønskelig. i 2020 har aktiviteten 
i hovedsak vært knyttet til lk2020. 

•	 kursrekke om “fagfornyelsen 
– overordnet del” for lærere på 
kvadraturen videregående skole. 

•	 dagskurs om “fagfornyelsen – 
overordnet del” for lærere på 
tangen videregående skole, 
og for lærerne på søgne vide-
regående skole.

andre aktiviteter på sya
•	 Yrkesfagkonferanse på uia 

6. februar 2020: “fremtidens 
yrkesfag- internasjonale trender i  
yrkesfagopplæring”. else husa, 
representant fra CedefOp (eus 
organ for vocational training),  
orienterte innledningsvis om 
“fremtidens utvikling  
av yrkesfag i europa”. 

•	 dekomp-Y (desentralisert 
ordning for kompetanse-
utvikling innen yrkesfag). 
hans Otto ringereide sitter i 
samarbeidsutvalget.

•	 næringslivsdagene i aust-agder. 
hans Otto ringereide holdt 
innledning, og satt i panelet. 



inger marie dalehefte, leder fOr  
institutt fOr pedagOgikk ved Uia.

tO rektOrer fra lokale videregående 
skoler med Yrkesfaglige studieprOgram.

Utdanningsdirektøren i agder.

representanter fra partene i 
arBeidslivet; utdanningsfOrBundet,  
lO Og nhO.

styringsgrUppen
i sYa

stØtte til prOsJekter 
og arrangementer

for å sikre transparens og hensiktsmessig bruk av  
offentlige midler, består styringsgruppen i sYa av 
følgende personer:

sYa tilføres årlig midler over statsbudsjettet. disse 
midlene skal kanaliseres videre til kvalitative endringer 
i yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid med 
fylkesskolesjefen, samt til opplæring i lærebedrifter for  
å styrke fagopplæringen for elever og lærlinger. 

sYa har i perioden 2019-2020 fokusert mest på 
skolenivå, og vil fremover også rette oppmerksomheten 
mot opplæringskontor, fagforum, prøvenemder og 
arbeidslivet.

kortfattet oversikt for 2019-2020:
•	 i overkant av 2,4 mill. har gått  

til skolerelaterte prosjekter
•	 hvorav (sum) til prosjekter  

knyttet til fagfornyelsen
•	 noe til intern drift

åpningen av senteret, 2019.



hans otto ringereide
førstelektor

+47 38 14 24 31
hans.o.ringereide@uia.no

sunniva myhre
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+47 938 50 104
sunniva.myhre@uia.no

torstein Wille
universitetslektor
+47 38 14 16 64

torstein.wille@uia.no

ledelsen i sYa



facebook:
@senterforyrkesfag

instagram:
@hvaergreiamed_sya

uia.no/sya


