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Sauda får pilotprosjekt
Sauda videregående
blir pilot på en
fireårig utdanning
som både gir studiekompetanse og
fagbrev.

Y

rkes- og studiekompetanseløpet som har
fått navnet YSK er et
fireårig prøveprosjekt
og er unikt i sitt slag i Rogaland,
forteller prosjektleder Hans
Hylen Solberg ved Sauda videregående skole.
En av forutsetningene for å få
tilbudet er at det er etablert en
forpliktende avtale mellom
skole og næringsliv for å sikre
utdanningsløpet og at minimum sju søker tilbudet.
Til nå har 10 søkt og Hylen
håper å få full klasse med 15 velkvalifiserte elever.
– Vekslingsmodellen uke for
uke åpner for pendling til undervisning i Sauda og læreplass
nær hjemmet, opplyser Hylen
Solberg.
Derfor har skolen også vært
på besøk på flere arbeidsplasser
i regionen for å fortelle om mu-

ligheten de har til å lære opp
motiverte ungdommer og på
sikt rekruttere høykompetent
arbeidskraft.
Studentene som velger dette
utdanningsløpet får også lønn
under utdanningen.
Undervisningstilbudet går ut
på at elevene veksler mellom
arbeid i bedrift og vanlig skolegang.
Første, andre og tredje året
går elevene tre dager på skole
og er to dager ute i bedrift. Det
fjerde året to dager på skole og
tre dager i bedrift.
Det betyr også at de får både
fagbrev og realfagskompetanse
– med fordypning i matematikk, fysikk og kjemi. Noe som
også vil kvalifisere for videre
ingeniørstudium.
Fordi det er et prøveprosjekt
får skolen krav om årlig rapportering og evaluering til yrkesopplæringsnemnda og opplæringsutvalget.
Sauda videregående har i dag
tre avdelinger i to kommuner.
Ca. 430 elever og ca. 105 ansatte
fordelt på 85 årsverk.

sauda videregående: Får et nytt utdanningsløp denne høsten. Flere har allerede søkt.

Foto: tor egil HoFtun Kvæstad (sauda vidareåande sKule)
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