
Arbeidet i faglige råd



Mandat: utvikle fag- og yrkesopplæringen

Faglig råd skal..

• identifisere behov i arbeidsmarkedet 
for kvalifiserte fagarbeidere. 

• foreslå løsninger som kan bidra til å 
heve kvaliteten på opplæringen og 
inntaket av lærlinger

• fremme forslag til endringer i 
læreplaner og tilbudsstruktur

Rådene har avgjørende innflytelse på det 
faglige innholdet i læreplaner på Vg3



Hva er retningslinjene?

Retningslinjene beskriver hvordan samarbeidet mellom myndighetene og 
partene i arbeidslivet foregår

 Et sterkt partssamarbeid er avgjørende for å sikre at 
opplæringstilbudene endres i takt med kompetansebehov i arbeidslivet 

 Organisasjonene kjenner behovet for kompetanse – myndighetene 
kjenner nasjonale mål og vilkår, både politisk og administrativt



Endringsbehov

?

? ?

Dialog
Faglige råd
SRY
Kompetansebehovsutvalg
Y-nemdene
Fagskoleråd 
Etc…

Eksempler på kilder
Statistikk fra SSB
Statistikk fra NAV
Udir: Skoleporten og statistikkportalen
Rapporter og analyser fra organisasjoner 
NHOs kompetansebarometer 
NAVs bedriftsundersøkelse
Virksomhetsbarometer 
Konjunkturanalyser
Befolkningsframskrivninger
Behovsframskrivninger
Scenarioanalyser
Forskningsrapporter
Regionale analyser



Hvorfor endre noe?

Eksempler på…

 Navneendring

 Kryssløp

 Endre opplæringsmodell

 Nytt lærefag

 Flytte et fag



Hvilken type informasjon er relevant?

 Hvem foreslår endringen?

 Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?

 Hvilke tiltak er relevante?

 Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?

 Får det noen konsekvenser for andre deler av 
opplæringsløpet?

 Hvem blir berørt av endringene, og hvordan?

 Hva er forutsetningene for å lykkes med 
endringen?



Eksempel på saksgang for tilbudsstruktur Vg3

1. Udir mottar endringsforslag/ faglig råd utarbeider endringsforslag i 
samarbeid med sekretariat

2. Udir gjør første vurdering - foreligger det nok informasjon? Faglig råd gir 
en anbefaling dersom forslaget ikke kommer fra dem

3. Udir og faglig råd utformer anbefaling til KD

4. Tre måneder offentlig høring

5. Udir og faglig råd oppsummerer  høringen og sender ny anbefaling til KD

6. KD vedtar endring



Spørsmål eller kommentarer?





Arbeid med læreplaner 

Skoleringsseminar for de faglige rådene 22. november 2017, 
Viil Gombos



Utvikling og endringer i læreplaner på Vg3

For å sikre at innholdet i opplæringen 
tilfredsstiller arbeidslivets behov for 
kompetanse skal
• de faglige rådene og 

utdanningsdirektoratet 
sammen sette opp en plan for 
arbeidet med læreplaner etter 
at forslag om utvikling eller 
revidering er levert

• de faglige rådene foreslå 
representanter til 
læreplangrupper
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Læreplanverket for Kunnskapsløftet

• Læreplanens generelle del
angir overordnede mål for 
opplæringen

• Prinsipper for opplæringen
• Læringsplakaten
( tydeliggjøre skoleeiers ansvar 
for opplæringen)

• Læreplaner for fag (ca 400 læreplaner, ca180 lærefag)
http://www.udir.no/Lareplaner/

• Fag- og timefordeling
http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2012/Udir-1-2012-Kunnskapsloftet---fag--
og-timefordeling-og-tilbudsstruktur/

http://www.udir.no/Lareplaner/
http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2012/Udir-1-2012-Kunnskapsloftet---fag--og-timefordeling-og-tilbudsstruktur/


Grunnlaget for å lage læreplan

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-
ferdigheter/rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-
arbeid/Lareplangrupper/Retningslinjer-for-utforming-av-lareplaner-for-fag-/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Retningslinjer-for-utforming-av-lareplaner-for-fag-/


Læreplaner for fag har følgende struktur

• formål
• hovedområder 
• timetall
• grunnleggende 

ferdigheter
• kompetansemål
• vurderingsordning

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/


Kompetansebegrepet
Kompetanse (fra Meld.St.28, Fag – fordypning - forståelse):
Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og 
ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og 
ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer 
forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Kompetansemålene beskriver hva eleven/lærlingen skal kunne 
mestre etter endt opplæring på ulike trinn  («målet for opplæringen 
er at eleven skal kunne…»)

De samlede kompetansemålene er grunnlaget for vurdering av 
elevens kompetanse i faget. Elever vil i ulik grad nå de fastsatte 
kompetansemålene.



Takk for oppmerksomheten og lykke 
til med arbeidet i de faglige rådene!



Skoleringsseminar for medlemmer og
varamedlemmer i faglige råd
Avdeling for vurdering 

22.11.2017



Avdeling for vurdering og fag- og yrkesopplæringsteamet arbeider med

• Sentralt gitt skriftlig eksamen Vg3 opplæring i bedrift

• Oppnevning av klagenemnder for fag- og svenneprøver



Sentralt gitt eksamen - lokal sensur

• Udir inngår kontrakt med fagpersoner som lager våre 
eksamener. 

• Fylkeskommunen har ansvar for sensur. 

• Oppgavene må derfor være presise nok til å kunne vurderes 
uten sensorveiledning og fagdager for sensorene.

• Sensorene skal kunne vurdere kompetanse på alle nivå i lys 
av forskrift, læreplan og oppgave og evt. vedlegg.

• Kandidatene skal kunne forstå og løse oppgaven i lys av 
forskrift, læreplan og oppgaveteksten og evt. vedlegg. 



Regelverk

§ 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag
Grunnlaget for vurdering i fag er 
kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei
er fastsette i læreplanverket, 
jf. § 1-1 eller § 1-3.

§ 3-25, fjerde ledd:
Eksamen skal organiserast slik at eleven eller 
privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. 



Sentralt gitt skriftlig eksamen Vg3 opplæring i bedrift



Kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet

• Evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer.
Kandidatene viser kompetanse i konkrete situasjoner ved å 
bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaver. 

• Fagnemndene bestemmer i samarbeid med Udir hva dette 
innebærer for hvert enkelt fag.  

• De velger tema, hovedområder, kompetansemål og oppgavetyper 
som er relevante å prøve til eksamen

• Oppgavene må være basert på
• Virkelige arbeidsoppdrag
• Konkrete opplysninger



Læreplanen Vg3 opplæring i bedrift – hva er kompetanse i faget?

FormålFormål

HO

GRF

Kompe-
tanse-

mål 



Retningslinjer for å sikre kvalitet i eksamensoppgavene

Eksamensoppgaven skal:
• dekke sentrale deler av læreplanen og gjenspeile læreplanen og formålet 

med faget 
• være skrevet slik at kandidater på alle nivå kan vise sin kompetanse 
• ha tydelige oppgaver slik at sensor og kandidat har samme forståelse av 

hvilken kompetanse som prøves og hva som kjennetegner et relevant og 
presist svar på oppgaven

• formuleres slik at de egner seg til en eksamen med alle hjelpemidler tillatt 
og legge til rette for at kandidatene kan bruke hjelpemidler på en fornuftig 
måte

• der faget har forberedelsesdel, ha et innhold i forberedelsesdelen som er 
relevant for eksamen, uten å avsløre innholdet i selve eksamensoppgaven

• kun ha illustrasjoner og vedlegg som er relevante for eksamensoppgavene
• ha tematikk, tekst og bilder som ikke oppleves støtende for kandidatene, 

samtidig må temaene være aktuelle
• ha oppgaver som skal kunne besvares innenfor tidsrammen for eksamen



Kvalitetsheving av eksamen

Vurderingsavdelingen har som mål å finne flere metoder for å 
a) videreutvikle kvaliteten på våre eksamensoppgaver og 
b) minske sårbarhet



Oppnevning av klagenemnder for fag- og svenneprøver

• Ansvaret for oppnevning av klagenemnder er delegert til 
Utdanningsdirektoratet. 

• Når direktoratet mottar en klage der det ikke allerede finnes 
oppnevnt klagenemnd, henvender saksbehandler i direktoratet 
seg til sekretæren for det aktuelle faglige rådet og ber om at 
rådet innstiller representanter til vervene (jf. Opplæringsloven 
§12-6) så raskt som mulig.  

• Direktoratet skriver oppnevningsbrev og avtaler. Før første klage 
skal behandles får klagenemnden en innføring/skolering i 
klagebehandling.



Hvordan kan vi være til nytte for de faglige rådene? 

• Vi kan inviteres til møter
• Vi kan informere om saker som handler om vurdering
• Vi kan svare på spørsmål som handler om vurdering





Forventninger til faglige råd
Avdeling for fagopplæring





Avdeling for fagopplæring

 Hele direktoratet som sekretariat. Nye retningslinjer for samarbeidet

 Økt faglighet og mer systematisert kunnskap

 Ny arbeidsdeling. Team med 3-4 personer der fagavdelinger deltar

 Fagansvarlige/ team skal analysere tilstanden i utdanningsprogrammene

 En og samme person har ansvar for faglig råd og kunnskapsgrunnlag. 

 Fagansvarlig for det enkelte utdanningsprogram skal overvåke tilstanden i 
utdanningsprogrammet

 Sekretariatet for SRY og faglige råd skal ikke være en egen del av 
avdelingen men integreres i hele avdelingen. 

De faglige rådene har fått større innflytelse på opplæringen:

 Fokus på tilbudsstruktur og læreplaner. 

 Avgjørende innflytelse på læreplaner Vg3



Forventninger til faglige råd
Læreplaner/ tilbudsstruktur

 Kjenner innholdet i retningslinjene for samarbeid godt og følger dem ved 
endring og revidering av læreplaner og tilbudsstruktur (kapittel 4, 5 og 6 i 
retningslinjene) 

 Kjenner det formelle systemet så godt at vi har en felles forståelse av 
handlingsrommet. Ledelsen av rådene har et spesielt ansvar for å sikre en 
felles forståelse av rammebetingelsene i rådet med hensyn til
 lover og forskrifter
 ansvar og roller til de ulike aktørene

 System for kommunikasjon som sikrer framdrift og samhandling i rådene 
mellom rådsmøtene i utvikling av læreplaner. Dette er særlig viktig nå som de 
faglige rådene har fått større innflytelse og skal delta gjennom hele prosessen 
med utvikling av læreplaner på Vg3 (gjennom det nye mandatet). 

 Har avsatt tid til og følger opp det merarbeidet som følger av at de faglige 
rådene har fått større innflytelse på læreplaner på Vg3 



Vurdering

Klagebehandling: Innstille personer til klagenemnder til fag- og 
svenneprøver, jfr. ansvar i mandat og retningslinjer

Bygge godt samarbeid og tidlig dialog slik at vi kan utvikle gode faglige 
prosesser – med mål om best mulig fag- og yrkesopplæring. 



Forskning

 -Tar i bruk den kunnskapen som avdeling for forskning og internasjonalt 
arbeid (FIA) fremskaffer gjennom forskning

 -Bruker kunnskapen fra brukerundersøkelser

 -Bruker kvalitetssystem og verktøy utviklet for fagopplæringen

 -Peker på områder som kan være nyttige å fremskaffe mer kunnskap



Takk for oppmerksomheten



Tonje Thorbjørnsen, leiar FRHO

Arbeid i fagleg råd (for helse- og oppvekstfag)

Seminar Udir 22.11.17



Tema

• Litt om FRHO

• Praktisk arbeid i fagleg råd

• Forankring i eigen organisasjon

• Døme: ambulansefaget
– Prosess og resultat så langt

Seminar Udir 22.11.17



Retningslinjer og mandat

«De faglige rådene er rådgivende organ for statlige utdanningsmyndigheter.  De skal fremme behov 
og synspunkter fra arbeidslivet ovenfor myndighetene. De faglige rådene skal ha innflytelse på hele 
opplæringsløpet.»

«..har et særskilt ansvar for å fremme forslag til endring i læreplaner og tilbudsstruktur»

«Faglig råd skal ha avgjørende innflytelse på det faglige innholdet i læreplaner på Vg3.»

Men berre dersom endringane ikkje er i strid med lov eller forskrift, har større økonomiske 
konsekvensar og ikke har vesentlige konsekvenser for innhold eller struktur på Vg1 og Vg2.

Seminar Udir 22.11.17



Fagleg råd for helse- og oppvekstfag (FRHO)

• 2 Fagforbundet (LO)
• 1 Delta (YS)
• 1 Parat (YS) (vara LO, med bytte etter to år)
• 2 KS (arbeidsgivar)
• 1 Spekter
• 1 Virke
• 2 KS (fylkeskommune)
• 2 Utdanningsforbundet
• 1 Skolenes Landsforbund
• 1 Elevorganisasjonen
• 1 observatør frå Helsedirektoratet 

Seminar Udir 22.11.17



Tilbodsstrukturen i helse- og oppvekstfag

Seminar Udir 22.11.17



Prioriteringsliste for FRHO (2012-2017)

• Endringar i rammevilkår som påverkar fag/yrke, for eksempel: 
– reformer 
– lov- og forskriftsendring

• Oppdrag frå Udir/KD

• Dokumentert ny kunnskap innan fag eller teneste

• Dokumentert utvikling innan fag eller teneste

• Overslagseffekt pga endringar i omkringliggjande fag

Seminar Udir 22.11.17



Arbeidsdeling

• Rådet utvida med 4 representantar
– AU – utvida i perioden til 5 

• Strategi- og handlingsplan
– Prioriteringsliste

• Forholdet AU – rådet for øvrig

• Arbeidsdeling internt i AU

• Forholdet AU – fagansvarleg Udir

• Forholdet til andre avd. i Udir

• Når kompetanse manglar..

• Når det er ueinigheit…

Seminar Udir 22.11.17



Forankring

• Forankring og nærheit til eigen organisasjon

• Kobling til hovudorganisasjon og SRY

• Organisasjonens ansvar – representantens ansvar

• Utdanningsdirektoratets ansvar

• Etablering av rutinar og system

Seminar Udir 22.11.17



Døme: Endring av ambulansefaget

• Ny akuttmedisnforskrift gjer det umogleg å gjennomføre verdiskaping med dagens utdanningsmodell for 
ambulansefaget

• Faget gir ikkje fullstendig yrkeskompetanse fordi opplæring i utrykningskøyring ikkje er integrert i utdanninga

• Problem knytt til alder på lærlingar

• Likeverdig rekruttering av kjønn og geografiske utfordringar

• Faglege utfordringar – behov for meir kompetanse mellom anna som følgje av:
– Aldrande befolkning
– Medisinsk-fagleg og operativ utvikling
– Ny teknologi
– Samhandlingskompetanse – nye / andre pasientforløp mot tilbod i kommunane
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Forslag til ny modell
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Ambulansefaget 

Autorisasjon som ambulansearbeider 
Fagprøve Fagbrev i ambulansefaget 

5. år 20-21 år Ambulansefag1 år verdiskapning (i lærebedrift) 

4. år 19-20 år Ambulansefag (opplæring i lærebedrift)  

3. år 18-19 år Vg3 ambulansefag (opplæring i bedrift) 
 Inngåelse av lærekontrakt 

2. år 17-18 år Vg2 helsearbeiderfag (opplæring i skole) 

1. år 16-17 år Vg1 helse- og oppvekstfag (opplæring i skole) 
 



Døme: Ambulansefag - prosess

• Bakgrunn: Endring i lov/forskrift og identifisert endring i teneste og fag
• 2015: FRHO opprettar arbeidsgruppe med representantar frå partane
• Rapport til FRHO viktig grunnlag for vidare arbeid med endringsforslag
• Møte med Kunnskapsdepartemetet og Helse- og omsorgsdepartementet
• Møte med Udir og Helsedirektoratet undervegs
• Endringsforslag sendt frå FRHO til Udir april 2016
• Udir behandla forslag – sendte til KD september 2016
• Svar frå KD mai 2017 med føringar som FRHO ikkje kunne godta
• Udir svarer KD 
• Ingenting skjer…
• November: Beskjed frå KD om å lage høyringsutkast!

• Parallelt: Internt arbeid i organisasjonane og overfor berørte partar (RHF, HF, skolar)
• Innlegg i fagblad, på konferansar mv
• Tek opp i komitéhøyringar, møte med politikarar etc.
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Avslutning

• Rådsarbeid er krevjande: Sett av tid og ressursar!

• Å sitte i eit fagleg råd er eit privilegium: Forvent mykje av kvarandre!

• Ver på tilbodssida overfor interessentar

• Diskuter arbeidsdeling i rådet, i AU og med Udir

• Lag enkle, men gode styringsdokument

• Forankring!

• Løysingar og kompromiss..

• Sørg for kompetanseheving
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Spørsmål / kommentarar? 
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