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Dagsorden: 
 
 
01-17 

 
Godkjenne innkallingen til dagens møte 
 
Forslag til vedtak: 
Rådet godkjenner innkallingen.  
 

 
02-17 

 
Godkjenne referatet fra møtet 17. november 2016 
 
Referat fra 17. november 2016: https://fagligerad.no/frba/ 
 
Forslag til vedtak: 
Rådet godkjenner referatet. 
 

 
03-17 

 
Søknad fra BNL om opprettelse av faget - Byggmontasje 
 
Utdanningsdirektoratet viser til søknad fra BNL av 27. september 2016 om opprettelse av 
nytt lærefag, Vg3 byggmontasjefaget.  
 
Vedlagt saken: Søknaden av 27. september 2016 og brev til direktoratet av 1. september 
2010.  
 
Saken gjelder søknad fra Byggenæringens Landsforening (BNL) om opprettelse av nytt 
lærefag: byggmontasjefaget. BNL søkte om faget første gang i brevet av 1. september 
2010. Saken har siden da vært debattert hos partene, og det har vært ulik oppfatning av 
behovet for et slikt nytt lærefag. 
 
BNL har i forbindelse med den nye søknaden gjennomgått innholdet i faget. De berørte 
bransjer på arbeidsgiversiden har blitt enig om en fornuftig arrondering mellom det nye 
faget og tømrerfaget (Byggmesterforbundet) og betongfaget (Entreprenørforeningen 
bygg og anlegg – EBA).  
 
Sentrale områder for det nye faget vil være blant annet være (sitat fra søknaden):  

Sentrale arbeidsområder i byggmontasjefaget er montasje av bygningsdeler 
på byggeplassen. I opplæringen skal byggmontøren tilegne seg kunnskap 
om statikk- og knutepunktsgeometri, bygningsdelenes statiske egenskaper, 
festemidler, avansert tilkomstteknikk og sikkerhet. Byggmontøren må også 
kunne utføre støpe, lime- og sveisearbeider og kjenne teorikravene som 
ligger til grunn for sertifiseringsordningene innenfor området. 

 
Kompetanseplattformen beskriver kort innholdet i lærefaget. Faget omfatter 
bygningsdeler som ikke ligger inn under tømrer-, betong- eller murerfaget. Når 
læreplanen skal utformes er det viktig at det er med deltakere også med kunnskap om de 
nevnte fag, slik at læreplanen blir klart avgrenset mot de andre aktuelle lærefagene; 
tømrer-, betong- og murerfaget.   
 
BNL har søkt om at faget blir særløpsfag: 1 + 3 
 
Utdanningsdirektoratet ber faglig råd ta stilling til: 

• behov for opprettelse av et nytt lærefag  
• antall læreplasser i det nye faget 
• vurdere om det kan være aktuelt med en prøveperiode på inntil 6 år, om ikke 

rådet ønsker å foreslå en permanent løsning 
• vurdere grenselinjene inn mot eksisterende lærefag som tømrer-, betong-,  

murer-, glass- og blikkenslagerfaget med videre. 
• vurdere grenselinjene ut mot andre utdanningsprogram, som stålarbeider og TIP 

https://fagligerad.no/frba/
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• vurdere om andre tiltak, slik som faglige fordypninger på Vg3, kan være et 
alternativ til nytt lærefag, slik som direktoratet har foreslått i sin sending til 
Kunnskapsdepartementet. 
 

Fellesforbundet har drøftet opprettelse av et mulig byggmontasjefag. Det er i 
Fellesforbundet forskjellig syn i saken, om det er behov eller ikke for et slikt lærefag.  
 
På bakgrunn av tilbakemeldingen fra rådet, vil direktoratet behandle saken videre. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Faglig råd støtter i utgangspunktet at det opprettes nytt lærefag: 
byggmontasjefag 
 
På grunn av at det er forskjellig oppfatning i Fellesforbundet om behovet for et slikt montasjefag ber 
faglig råd om at Fellesforbundet og BNL drøfter saken, og melder sine syn tilbake til faglig råd innen 1. 
mars. Saken vil da bli drøftet på ny på faglig råds neste møte 6. april.   
 
Dersom Fellesforbundet og BNL blir enige vil faglig råd legge følgende 
forutsetninger til grunn for sitt vedtak: 
 

• Faget må etableres som et 2 + 2 fag. Dette vil gjøre overgangen til eventuelt 
andre lærefag innenfor utdanningsprogrammet enklere. 

• Plassering av faget i Vg2 kan besluttes på et senere tidspunkt. 
• Faget opprettes som et prøvefag med tidsramme på inntil 6 år. Grunnlaget for 

faget må evalueres innenfor perioden, slik at faget kan etableres permanent 
dersom faget fungerer som tenkt.  

• Når læreplanen utformes må det være med fagpersoner fra de andre 
konstruksjonsfagene i læreplangruppen. Ytterliggere fag som eventuelt vil ha 
interesse i saken må bli hørt. 

 
 
04-17 

 
Bestilling til de faglige rådene – oppfølging av utviklingsredegjørelsene 2015/16 
 
Viser til e-post av 24. januar 2017 til rådet, hvor direktoratet gir en bestilling ift 
oppfølging av UR 2015/16. I meldingen står det bl.a.: 
 
Utdanningsdirektoratet har gjennom utviklingsredegjørelsene 2015/2016 mottatt flere 
innspill og anbefalinger fra de faglige rådene. I hovedsak kan vi skille mellom innspill og 
anbefalinger som omhandler tilbudsstruktur og de som ikke handler om tilbudsstruktur.  
 
Rådenes innspill og anbefalinger som ikke omhandler tilbudsstruktur, er forslag til 
læreplanendringer og andre temaer som har blitt spilt inn av flere av de faglige rådene. 
Eksempler på temaer er læreplanverket, vekslingsmodeller, gjennomgang av 
kryssløpsordningen, samarbeid mellom skole og arbeidsliv, lærerkompetanse, 
trepartssamarbeidet på fylkeskommunalt- og statlig nivå, rammebetingelser for 
lærebedrifter, rådgivningstjenesten og karriereveiledning, anbefalinger knyttet til andre 
utdanningsnivåer enn videregående nivå og utfordringer knyttet til voksne.  
 
Dersom det er innspill og anbefalinger fra utviklingsredegjørelsene 2015/2016 utover det 
som er omtalt over, som rådene mener ikke er ivaretatt, ber vi rådene gi tilbakemelding 
til direktoratet innen 01.03.2017.  
 
Forslag til vedtak 
AU går gjennom utviklingsredegjørelsen 2015/16 og utarbeider forslag til tilbakemelding. 
Forslaget sendes ut til rådsmedlemmene med kort svarfrist i slutten av februar. 
Saken tas opp som orienteringssak på rådsmøte 6. april. 
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Orienteringssak: 
 
Teoretisk eksamen 
 
Viser til sak 47-16 (rådsmøte 17.11.2016) og vedtak: 
Rådet tok informasjonen til etterretning. Brevet sendes rådsmedlemmene til en rask 
gjennomgang før det sendes KD. Brevet sendes KD så raskt som mulig. 
 
Arbeidsgruppen består av Jørgen Leegaard, Ola Ivar Eikebø og Petter Høglund. 
Jørgen Leegaard orienterer kort om brevet. 
 
Brev i saken ettersendes. 
 

 
06-17 

 
Orienteringssak: 
 
Gjennomgående dokumentasjon 
 
Det vises til sak 49-16. 
 
Brev i saken ettersendes. 
 

 
07-17 

 
Orienteringssak: 
 
Bestilling til de faglige rådene om overgang for elever fra studiespesialisering til 
yrkesfag 
 
I fellesmøte mellom SRY og de faglige rådene 12. oktober 2016 informerte 
Utdanningsdirektoratet om oppdragsbrev 19-16, utvikle overgang fra studieforberedende 
til yrkesfaglig utdanningsprogram og varslet en bestilling til de faglige rådene.  
 
Rådet har mottatt informasjon, men ikke gitt innspill i saken. Direktoratet jobber videre 
med saken. 
 

 
08-17 

 
Orienteringssak: 
 
Fellesmøte mellom kunnskapsministeren, SRY og leder/ nestleder i faglig råd  
 
Møte ble gjennomført 7. desember 2016. Jørgen Leegaard orienterer kort om møtet. 
Viser til referat på https://fagligerad.no/sry/ 
 
 

 
09-17 

 
Orienteringssak: 
 
Møtedatoer 2017 
 
Under rådsmøte 17.11.2017 ble det vedtatt at AU skulle komme tilbake til møtedatoer for 
første og tredje rådsmøte i 2017. Det betyr at disse to rådsmøtene ikke blir samordnet 
med de andre rådene. 
 
Første rådsmøte gjennomføres 8. februar og tredje rådsmøte avholdes 8. juni. Begge i 
direktoratets lokaler. Se «Møtetidspunkt videre i 2017» nederst i referatet. 
 

  

https://fagligerad.no/sry/
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Orienteringssak: 
 
Direktoratet orienterer: 

• Elektronisk reiseregning. Alle medlemmer i faglig råd skal benytte elektronisk 
reiseregning fra og med 2017.01.26 Direktoratet informerer. 

 
I tillegg:  

• Status tilbudsstruktur og høring 
• Status yrkesfaglærerløftet 
• Endringer i utdanningsstøtte for utenlandsopphold 
• Oppdatert etterutdanningsmateriell 
• Søkere til læreplasser og godkjente søkere i 2016 
• Oppfølging og anbefalinger fra utviklingsredegjørelsene 2015/2016 som sak (vedtakssak) 
• Utstyrssituasjonen i videregående skole (orienteringssak)  
• FRRM sitt innspill til SRY sitt forslag til mandat for faglig råd (orienteringssak) 
• Oppdatert møteplan 2017 (orienteringssak) 

 
 
11-17 

 
Orienteringssak: 
 
NOKUT - Oppdragsbrev sakkyndig godkjenning av utenlandsk fag- og 
yrkesopplæring 
 
Viser til e-post datert  frå direktoratet 13.10.2016. Her viser sekretariatet til informasjonsmøte og 
fellesmøte for de faglige rådene 12.10.2016, der NOKUT presenterte status for arbeidet med 
vurdering av utenlandsk utdanning og oppdrag til faglige råd. Det er behov for sakkyndige til 
betongfaget, rørleggerfaget og tømrerfaget. 
 
Vedlagt følger en oppdatert liste over sakkyndige og deres vara. 
 

 
12-17 

 
Eventuelt: 
 

 
Møtetidspunkt videre i 2017:  

1. 8.2 (Udir) 
2. 6.4 (Udir, møterom 5) 
3. 8.6 (Udir) 
4. Uke 36 – Nyoppnevningskonferansen, Åge her er vel datoen valgt 
5. 2.11 (Udir, møterom 5) 
6. 7.12 (Udir, Møterom 5) 
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Vår ref.:  Jørgen Leegaard Deres ref.:   Oslo, 27. september 2016 
 
 

Søknad om nytt fag i tilbudsstrukturen i videregående opplæring – 

utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk – Byggmontasjefaget. 
 
Byggenæringens Landsforening (BNL) søker herved om å opprette et nytt fag, Byggmontasjefaget under 
utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk (BA). BNL viser også til faglig råd for bygg- og 
anleggsteknikk sitt arbeid med tilbudsstrukturen, og deres forslag om nytt fag. Videre viser vi til BNLs brev 
til Utdanningsdirektoratet av 1. september 2010, side 11 der faget foreslås innført som en del av den 
pågående gjennomgangen av tilbudsstrukturen, (vedlagt) .  
 

Byggesystemer basert på prefabrikasjon har hatt en vesentlig økning de senere år, og måten vi bygger 
på har endret seg. Byggenæringen mangler en formell utdanning som tar for seg montering av ulike 
prefabrikkerte elementer på byggeplassen. Dette gjelder for store konstruksjoner der stål, tre og 
betongelementer skal monteres sammen. Som eksempel kan vi nevne utbyggingen av ny terminal på 
Gardermoen. Det er derfor behov for fagutdannede medarbeidere med grunnleggende forståelse for de 
særlige utfordringene montasje av store tunge og til dels statisk kompliserte prefabrikkerte elementer 
representerer. En slik utdanning tilbys ikke i dagens opplæringsstruktur. Fagarbeidere som i dag 
monterer store volumelementer/konstruktive elementer i bygget støtter seg på fagbrev fra ett eller 
flere av de eksisterende byggfagene, og på den realkompetansen de har ervervet i form av korte 
spesialkurs (sveis, betongelementmontasje, limstoffer mv.). 
 
Grafen under viser utviklingen i import av prefabrikkerte bygninger og bygningsdeler til Norge fra 2002 til 
2015. Som det fremkommer av grafen, har det vært en vesentlig økning i bygging med moduler og 
prefabrikasjon siden begynnelsen av dette årtusenet. Den viser at behovet for byggmontører gjelder for 
så vel de som bygger sykehus og flyplasser, som for de som setter opp bolighus og hytter.  (Kilde SSB). 
 
BNL ber derfor om at det opprettes et lærefag (byggmontasjefaget) som ivaretar næringens behov 

for fagarbeidere med denne kompetansen. 

mailto:formapost@bnl.no
http://www.bnl.no/
mailto:post@udir.no
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Beskrivelse av lærefagets innhold 

Kompetanseplattform 

Sentrale arbeidsområder i byggmontasjefaget er montasje av bygningsdeler på byggeplassen. I 
opplæringen skal byggmontøren tilegne seg kunnskap om statikk- og knutepunktsgeometri, 
bygningsdelenes statiske egenskaper, festemidler, avansert tilkomstteknikk og sikkerhet. Byggmontøren 
må også kunne utføre støpe, lime- og sveisearbeider og kjenne teorikravene som ligger til grunn for 
sertifiseringsordningene innenfor disse områdene. Faget er underlagt lover og forskrifter på tekniske, 
sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder. 
 
Arbeidsområdene i faget er: 

 Arbeidsplanlegging 

 Arbeidsvarsling  

 Tegningsforståelse og montasjebeskrivelser 

 Rigg og drift av bygg og anlegg 

 Løft og sikring av elementer 

 Mengdeberegning og bestilling 

 Konstruksjonslære 

 Materiallære, herunder betong, stål og tre 

 Sveisearbeider 

 Arbeid i høyden/tilkomstteknikk 

 Helse, miljø og sikkerhet 

 Kvalitetssikring og bedriftslære  
 
 
Krav til kunnskaper og ferdigheter  
Byggmontøren skal kunne bruke sine ferdigheter, kunnskaper og holdninger til å planlegge og 
gjennomføre eget arbeid. Fagarbeideren skal arbeide på selvstendig grunnlag ut i fra planer og 
beskrivelser. Fagarbeideren må også kunne vurdere om arbeidet er i tråd med brukernes behov, 
samfunnets prioriteringer og gjeldende bestemmelser innenfor alle arbeidsområder i faget. 
Fagarbeideren skal kunne anvende lover, forskrifter og bedriftsinterne kvalitetssikringssystemer knyttet til 
arbeidet. Fagarbeideren skal kunne ivareta nødvendig sikkerhet i arbeidet for seg selv og andre. 
Fagarbeideren skal delta aktivt i vernearbeidet. Fagarbeideren skal kunne lære av det daglige arbeidet, 
slik at det kan gi motivasjon til videre personlig og faglig læring, samt utvikle evne til og forståelse for 
tverrfaglig samarbeid. Fagarbeideren skal kunne se yrkesutøvelsen i organisatorisk sammenheng og kunne 
bidra til utvikling av faget, bransjen og arbeidsplassen som følge av endringer i samfunnet. 
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Overlapping, og avgrensing til beslektede fag 

Faget vil ha noe overlapping mot tømrerfaget og betongfaget (BA), samt industrimontørfaget og 
sveisefaget (TIP). Denne overlappingen vil ikke være utover det normale. Aktuelle fageiere i BNL har 
drøftet dette, og er enige om avgrensningene i det nye faget.  
 

Antall utøvere, læreplasser og fremtidig behov for faglærte i faget 

Næringsbyggdelen av byggenæringen er på cirka 50 mrd kr årlig. Bygging i denne delen av 
næringen består i stor grad av montasje. I tillegg er det elementer av montasje i 
boligbygging. (Det er normalt ca 1 ansatt pr million omsatt i næringen.) 

 
I betongelementbransjen alene er det gjennomført systematisk opplæring av mer enn 2 
500 montasjeledere, formenn og baser siden 2002. Det er økende etterspørsel etter 
Betongelementforeningens kurstilbud på området. 
 

Behov for nyrekruttering 

Kilde: Fafos arbeidskraftsundersøkelse om byggenæringen og fremtidig behov; Fafo-rapport 2010-
2025 
 
Ifølge Fafos framskrivninger vil næringen vokse med mellom 2,5 og 4 prosent pr. år frem til 2020. 
Gitt en slik utvikling vil næringen, ifølge Fafo, ha behov for ca. 260 000 mennesker i utførende sektor 
i 2020 (gitt samme produktivitet som i dag), det vil si i gjennomsnitt ca. 10 000 nye medarbeider 
hvert år. BNL anslår behovet til å fordele seg på ca. 8 500 fagarbeidere og håndverkere og flere av 
disse vil arbeide med montasje i forskjellige former. Det vil i utgangspunktet være behov for           
ca 20-30 lærlinger per år, og det vil være behov for å gi formell kompetanse til de som allerede 
arbeider med byggmontasje gjennom praksiskandidatordningen. 
 

Utdanningsprogram 

Byggmontasjefaget hører inn under Bygg- og Anleggsteknikk. 
 

Opplæringsmodell 
Vi ber om at det opprettes ett 1+3 løp for faget. Faget opprettes som særløpsfag, med Vg1 i skole (bygg og 
anleggsteknikk) og tre år i bedrift. Faget er etterlengtet av svært mange som allerede jobber i bedrift og 
har et behov for å få dokumentert sin kompetanse. Vi ser derfor for oss at faget vil være svært aktuelt for 
en stor andel praksiskandidater. 

 

Forslag til fag- og yrkesbetegnelse 

Fagbetegnelse: Byggmontasjefaget 
Yrkesbetegnelse: Byggmontør  
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Fagområdets historikk 
Utviklingstrekk – industrialisert bygging 

Helt siden de første betongelementbyggene kom opp på 50-tallet har det industrielle konseptet i 
byggenæringen vært i kontinuerlig vekst, med ett par tilbakeslag forårsaket av eksterne makro- 
økonomiske faktorer som den generelle resesjonen på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. 
Betongelementforeningens statistikk viser en samlet betongelementproduksjon på 1 450 000 tonn i 2015. 

Dette er en økning fra ca 550 000 tonn i 1977. Man ser en klar utvikling som går i retning av økt bruk av 

prefabrikkerte byggesystemer. Samtidig som det samlede volumet i byggenæringen har økt, har 
byggesystemer basert på prefabrikasjon ekspandert enda mer. Dette gjelder både for stål, tre og 
betongelementbaserte systemer.  

 

Dagens situasjon 

Betongelementbransjen har utviklet og fått relativt bredt gjennomslag for formelle kompetansekrav til de 
som leder montasjeprosessen på byggeplass og for de som har et mer overordnet ansvar for 

montasjeprosessen. Siden 2002 har Betongelementbransjen kurset mer enn 2 500 montasjeledere, 

formenn og baser. Det foregår ingen systematisk opplæring ut over dette i byggenæringen når man ser 
bort fra den bedriftsinterne opplæringen som gis i mange bedrifter. 

 

Dette kan tjene som illustrasjon på hvor raskt deler av byggenæringen går over fra tradisjonell bygging til 

en mer industrialisert prosess med økende grad av prefabrikasjon. Prefabrikkerte byggesystemer i tre 

har utviklet seg i to hovedretninger, der det ene er volumelementer for bygg og den andre er 

konstruktive elementer for anlegg. Et eksempel her er utviklingen av markedet for byggesystemer av 

massivelementer i tre. Bæresystemer av stål har blitt mer vanlig, særlig i urban bebyggelse. Dette 

gjelder spesielt for næringsbygg men har de siste 10 årene også fått gjennomslag i boligproduksjon.  

Berørte tariffparter og eventuelt andre interessenter 

De viktigste berørte tariffparter er BNL og Fellesforbundet. 

Berørte interessenter under BNL er blant andre Byggmesterforbundet, Betongelementforeningen, 
Treindustrien og Entreprenørforeningen – EBA. Disse er konferert og enige i behovet for det nye faget. 
Fellesforbundets lokale avdelinger som har ansatte i medlemsbedrifter hos berørte interessenter er også 
svært opptatt av at faget snarest blir etablert.  

Øvrige interessenter kan være Norsk Arbeidsmandsforbund og stålbransjen. 
 

 
Vennlig hilsen 

 
Jørgen Leegaard 

Direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering 

Byggenæringens Landsforening (BNL) 
 

 

Vedlegg 1: Brev fra BNL til Udir 01.09.10, Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk i 

Kunnskapsløftet – krav om endringer i struktur og innhold fra Byggenæringens Landsforening (BNL) 

Vedlegg 3 (i brevet av 1.09.10): Detaljert beskrivelse av innhold i faget 
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Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk  i Kunnskapsløftet – krav om 
endringer i struktur og innhold fra Byggenæringens Landsforening (BNL) 

Sammendrag  
Byggenæringens Landsforening (BNL) har siste år hatt en gjennomgang av 
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, og andre fag som er relevante for 
næringen. BNL mener at dagens opplæring i Kunnskapsløftet ikke gir arbeidslivet og 
bedriftene den fagkompetanse de har behov for. Byggenæringen skal i årene som kommer, 
være med på å bygge ut landets infrastruktur, energieffektivisere den eksisterende 
bygningsmassen, prøve ut og bygge nye bygg til passivhusnivå, og vedlikeholde og restaurere 
bygningsarven. Dette medfører behov for et kraftig faglig løft for yrkesfagene som 
rekrutterer til byggenæringen. Rekrutteringen er i dag alt for lav i forhold til de behov 
næringen har til faglært og kompetent arbeidskraft. På bakgrunn av dette vil BNL foreslå for 
SRY og direktoratet at følgende gjennomføres innenfor de to neste årene: 

• Utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk deles i to Vg1, ett for
anleggsteknikk og ett for byggteknikk.

• Det etableres nasjonale og/eller regionale læringssentre for små og mellomstore
fag, og særløpsfagene. Fag med færre enn 100 til 150 løpende lærekontakter vil
her være aktuelle.

Vedlegg 1

mailto:formapost@bnl.no�
http://www.bnl.no/�


2 
 

• Flere av fagene gjøres om til særløpsfag (1 + 3) hvor opplæringen i fellesfagene og 
yrkesteorien i programfagene gjennomføres ved kompetansesentrene, etter en 
nasjonal plan. 

 

• Det etableres fordypningsmulighet for lærefagene i Vg3 – læretid i bedrift.  Ved å 
åpne for fag-/svennebrev med fordypning i en del av et fag, kan man spisse 
opplæringen mer mot produksjonen i bedriftene uten å gjøre vesentlige 
endringer i læreplanene. 

 

• Begrepene teori og praksis må gjeninnføres i læreplanene. Fellesfagene er 
teoretisk underlag for programfagene, og yrkesteorien i programfagene er en 
forutsetning for forståelsen av og utøvelsen i faget i arbeidslivet. 

 

• Gjennomgang av læreplanene i programfagene for å tydeliggjøre praksis- og 
teorielementene i fagene.  

 

• Ny gjennomgang av læreplanene i fellesfagene for ytterliggere yrkesretting og 
relevans for yrkesfagene. Alle fellesfageksamener må være yrkesrelevante. 

 

• Lik yrkesteoretisk undervisning i programfagene og teorieksamen uansett 
gjennomføringsmodell av opplæringsløpet. 

 

Innledning og bakgrunn 
Byggenæringens Landsforening (BNL) representerer 15 bransjeforeninger i byggenæringen 
med ca 4 200 medlemsbedrifter. Medlemsbedriftene har omlag 73 000 ansatte. Bransjene 
representerer næringskjeden fra industri, via utførende bedrifter til eiendomsdrift og 
utvikling. BNL er den nest største landsforeningen i NHO. Bygg- og anleggsmarkedet i Norge 
er på om lag 240 milliarder kroner (bygg ca 180 milliarder og anlegg ca 60 milliarder). På 
byggsiden deler markedet seg i rehabilitering/ombygging, cirka 100 milliarder, og 
nybyggmarkedet boliger/næringsbygg, ca 80 milliarder. 
 
Byggenæringen har for tiden ca 8 000 løpende lærekontrakter. Dette representerer ¼ av alle 
lærekontrakter, og gjør byggenæringen til en helt sentral aktør i utformingen av fremtidens 
fag- og yrkesopplæring. Næringene representert ved Norsk Industri, Norsk Teknologi og BNL 
har over halvparten av alle lærekontrakter.  

 
BNL har sammen med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg – EBA, fått gjennomført en 
undersøkelse som sammenstiller tall fra alle tilgjengelige offentlige statistikker over hvor 
mange ansatte det totalt er i næringen, hvor lenge de har vært ansatt og i hvilke bransjer de 
arbeider. Videre presenterer undersøkelsen en fremskrivning av det antatte langsiktige 
behovet for arbeidskraft byggenæringen har. Alt etter hvilken vekst næringen vil få, ligger 
antatt rekrutteringsbehov på mellom 8 000 og 12 000 nyansatte hvert år.  
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Rekrutteringen totalt til utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk Vg1 har gått ned fra 
ca 6 000 elever i 2006 til ca 4 500 inneværende år. Når vi videre vet at kun halvparten 
oppnår fag- eller svennebrev innen 5 år etter påbegynt opplæring, får ikke bedriftene tilgang 
til den nødvendige faglærte arbeidskraften. De store fagene klarer seg tålelig bra, mens de 
mindre fagene har dårligere rekruttering enn tidligere. Rekruttering til byggenæringen vil 
alltid være en kombinasjon av ungdom gjennom videregående skole, unge voksne gjennom 
voksenlærekontrakt og voksne gjennom praksiskandidatordningen. I tillegg kommer 
utenlandsk arbeidskraft. Næringen har et stort behov for ungdom til bygg- og anleggsfag 
gjennom videregående skole. Denne rekrutteringsbasen er helt avgjørende for oss.  
 
Utdanning generelt og kvalitetsutviklingen i fag- og yrkesopplæringen spesielt, er blant BNLs 
sentrale arbeidsområder. Fag- og yrkesopplæringen ble behandlet på BNLs styremøte den 
17. Juni. På årets generalforsamling 18. juni vedtok landsforeningen sitt nye 
strategidokument: Visjon, forretningsidé og mål for perioden 2012 til 2020. Ett av de 
prioriterte områdene for BNL er kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering. BNLs 
medlemmer har vært aktivt med i utformingen av dokumentet, og de sier følgende: 
 

”Byggenæringen må være en kompetansedrevet næring. Definisjonen på hva som er 
riktig og nødvendig kompetanse i næringen, er i utvikling.  For å møte nye krav og 
kunne ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsformer, vil det være behov for fortløpende 
vedlikehold og utvikling av fagkompetanse. Det trengs rammer og kultur for at ansatte, 
bedriftene og næringen er deltakere i systematisk læring og kompetanseutvikling, hvor 
bruk av forskningsresultater, etter- og videreutdanning og erfaringsdeling i bedriften 
og mellom bedrifter inngår.”  

 
Yrkesopplæringen har sin historiske forankring i bygghåndverkene flere hundre år tilbake i 
tid. Det er fortsatt slik i dag at byggenæringen har stort innslag av klassisk håndverk i sitt 
daglige virke. Byggenæringen er i dag delt i det vi kan kalle tre næringsområder: En 
anleggsdel med veibygging, jernbane, vann/avløp, tunneler og annen infrastruktur, og en 
byggdel. Byggedelen kan videre deles i nye bygg og eksisterende bygg. Innenfor bygg deler 
produksjonen seg i en mer industriell produksjon, særlig innenfor næringsbygg og større 
boligbygg, og en mer tradisjonell håndverksdel, ikke minst på området 
rehabilitering/ombygging, energieffektivisering og restaurering mv. Innenfor disse områdene 
vil det være stort behov for klassisk håndverkskompetanse i overskuelig fremtid. Delingen i 
forskjellige markeder og produksjonsmetoder innenfor næringen gir utfordringer for 
yrkesfagutdanningen. Utdanningen og fagene må derfor måtte utvikle seg innenfor både 
tradisjonelt håndverk og industriell produksjon.  
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Myndighetene har gjennom de siste årene strammet inn regelverket som næringen arbeider 
etter, slik som: 

• Revidert plan- og bygningslov i 2008 og 2009 med tilhørende forskrifter: 
o Forskriftene strammer inn kravene til blant annet energibruk i bygninger.  

Myndighetene har videre varslet innstramninger i forskriftene i årene 
fremover, herunder passivhusnivå for totalrehabilitering og nye bygg i 2020 
og målet er å spare 10Twh i 2020. Mesterparten av denne energien må spares 
i eksisterende bygningsmasse.  

o Det er også kommet nye regler om universell utforming og tilgjengelige 
bygninger og omgivelser. 
 

 
Byggenæringen er løsningen på utfordringene beskrevet ovenfor. Vi skal planlegge, bygge og 
drifte bygg og anlegg slik at samfunnets oppgaver løses på en kostnadseffektiv og feilfri måte 
gjennom å ta i bruk de nye materialene og prosessene.  
 
Det skjer også en løpende teknisk og teknologisk utvikling i næringen med utvikling av nye 
materialer og løsninger, nye verktøy både for prosjektering (planarbeidet) og for utførelse. 
Her kan nevnes utvikling av nye verktøy for prosjektering og gjennomføring av 
byggeprosessene som bygningsinformasjonsmodeller (BIM), og involverende byggeprosseser 
(Lean). 
 
Nye krav fra myndighetene og nyutvikling i næringen er alene tilstrekkelig argumentasjon for 
at vi må ha en fagutdanning som er spiss nok til å dekke kompetansebehovene næringen 
har, samtidig som den er bred nok til å ivareta behovet for tverrfaglighet og dialog på tvers 
av fagretningene. 
 

BNLs arbeid med fagutdanningen 
BNL var aktivt med i arbeidet med utviklingen og innføringen av både R-94 og 
Kunnskapsløftet. Vi fulgte arbeidet i både Søgnenutvalgets – NOU 2003:16 I første rekke og 
St. Melding nr. 30 (2003-4004) Kultur for læring med stor interesse. Vi arbeidet også med 
Kunnskapsløftet sammen med NHO-fellesskapet, deltok i høringer og arbeidet gjennom de 
faglige rådene og SRY.  
 
Til tross for denne aktive deltakelsen har kritikken mot R-94 og Kunnskapsløftet hele tiden 
vært sterk fra bransjene og bedriftene i BNL-fellesskapet. BNL mener at fagutdanningen er 
blitt svekket gjennom begge reformene, men særlig gjennom den siste – Kunnskapsløftet. 
 
Det første kullet fra yrkesfagene i Kunnskapsløftet fullfører sine opplæringsløp i disse dager.  
BNL har fulgt forskningsprosjektene om Kunnskapsløftet tett for å skaffe seg godt grunnlag 
for videre arbeid med Kunnskapsløftet og yrkesfagene. Vi har gjennomført en omfattende 
prosess i BNL sammen med bedriftene og bransjene, og vi har hatt foredrag og tett kontakt 
med en rekke av de forskerne som har arbeidet med Kunnskapsløftet.  
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BNL har dessuten gjennomført egen spørreundersøkelse mot bedriftene, lærlingene, skolene 
og opplæringskontorene for å få første hånds kunnskap om deres oppfatning av 
Kunnskapsløftet, gjennomføring og kvalitet.  
 
BNL har kun én syretest på Kunnskapsløftet og fagutdanningen:  

• Gir opplæringen god kvalitet, læringsutbytte og relevans for bedriftene og den 
enkelte, og er gjennomføringsprosenten på et akseptabelt nivå.  

 
På bakgrunn av bedriftenes og bransjenes bekymringsmeldinger til BNL, arbeidet i Faglig råd 
for bygg- og anleggsteknikk og SRYs vedtatte mal for forslag til endringer i Kunnskapsløftet, 
med frist 1. september, startet BNL tidlig høst 2009 opp et internt arbeid for å utvikle 
landsforeningens innspill til nødvendige justeringer av Kunnskapsløftet. Resultatet av 
arbeidet presenteres i det følgende etter overskriftene i SRYs mal.  
 

1. BNLs forslag til navneendringer 
BNL ber om at navnet på Taktekkerfaget endres til Tak- og membrantekkerfaget med 
fagtittel tak- og membrantekker.  
 
Vedlegg 1: Begrunnelse for forslaget.  

 

2. BNLs anmodninger om kryssløp 
BNL vil i denne omgang ikke fremme forslag om kryssløp for noen fag. Vi viser her til vårt 
høringssvar vedrørende kryssløp av 25. juni d.å., og til SRYs behandling av saken. Vi 
ønsker ikke å foreslå kryssløp for noen fag før vi får en enklere struktur i 
utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk. 

 
3. BNLs forslag til oppsplitting av fag 

BNL har per i dag ingen forslag til oppsplitting av lærefag.  

 
4. BNLs forslag til sammenslåing av fag 

BNL ber om at møbelsnekkerfaget i utdanningsprogrammet for håndverk og design 
legges til utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk. Fagene møbelsnekkerfaget 
(DH) og trevare- og bygginnredningsfaget (BA) slås sammen til trevare- og 
bygginnredningsfaget, med ny fagtittel trevare- og møbelsnekker. I Vg2 legges 
opplæringen i faget til Vg2 Treteknikk. 
 
For industriell møbelproduksjon, i utdanningsprogrammet for teknikk og industriell 
produksjon, foreslår vi opplæringen beholdt i programmet. Det bør opprettes et 
nasjonalt opplæringssenter ved Borgund videregående skole i Ålesund for faget.  
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Fagene ble ved gjennomføringen av Kunnskapsløftet splittet og lagt til de tre 
utdanningsprogrammene BA, DH og TIP. BNL var den gang imot denne splittingen, men 
aksepterte den fordi vi trodde dette ville bedre rekrutteringen til faget(ene). Vi ser i dag 
at dette ikke er tilfelle. Fagene utarmes, små læremiljøer blir ødelagt, og rekrutteringen 
svikter.  
 
Det er avgjørende viktig for BNL at trevare- og bygginnredningsfaget (trevare- og 
møbelsnekkerfaget) blir styrket slik at faget får nødvendig rekruttering av faglært 
arbeidskraft. 
 
BNL har gjennomført en analyse av læreplanene i begge utdanningsprogrammene (BA og 
DH), og det er stor, til dels meget stor, overlapp i læreplanene. Nærmere begrunnelse og 
analysen av læreplanene i vedlegg 2. 
 
Vedlegg 2: Analyse av læreplanene 
 

 
5. Endring av modell  

Utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk er et bredt program med 22 fag. 
Innenfor utdanningsprogrammet har vi konstruksjonsfag, tekniske fag, overflatefag og 
servicefag som renhold og stillas. Fagene har felles arena i bygge- og anleggsplassen, 
men mange av fagene har liten innbyrdes sammenheng. Konstruksjonsfagene har et helt 
annet innhold enn overflatefagene, og stillas har ikke felles innhold med noen av fagene, 
men er et nødvendig middel for tilkomst og sikkerhet.  

 
En gjennomgang av opplæringsstrukturen for å finne en alternativ organisering for de 
mindre lærefagene og dermed en slanking av de ordinære utdanningsprogrammene, kan 
bidra til bedre kvalitet på opplæringen i skolen, øke elevenes motivasjon og redusere 
frafallet.  
 
BNL representerer alle fagene i utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, med 
unntak av steinfaget, glassfaget og feierfaget. Disse fagene ivaretas av andre enn BNL. I 
tillegg har vi interesser i utdanningsprogrammet for Naturbruk (anleggsgartner) og 
Teknikk- og industriell produksjon (produksjonsteknikkfaget, kran- og 
løfteoperasjonsfaget og anleggsmaskinmekanikerfaget). 
 
Kapitel 5 har følgende inndeling: 

a) Modeller for gjennomføring: Særløp (1+3), 0+4, 1+3 og 2+2, veksling 
skole/bedrift  

b) Små fag og rekruttering 
c) Nasjonale eller regionale læringssentre  
d) Bredde kontra dybde i fagene og undervisningen 
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Modeller for gjennomføring: Særløp, 0+4, 1+3 og 2+2, veksling skole/bedrift 
Opplæringsloven åpner for at alle modeller kan brukes i opplæringen, men fylkene sitter 
med siste ord ved andre gjennomføringer enn 2 + 2. I dagens arbeidsliv ser ikke BNL 0+4 
modellen som særlig aktuell for en 15-åring. Denne modellen er heller ikke mye brukt i 
byggenæringen. Særløpsfagene har sitt eget system, men 1+3 (ikke særløp) er mye brukt 
også innenfor de andre fagene i næringen. I Bergensområdet er det opplæringskontorer 
som har ca 25 % av lærlingene sine i 1+3 løp. I Agder-fylkene har de prøvd ut Betongfag som 

1+3 løp med stort hell. Opplæringskontorene melder til oss at bedriftene og lærlingene er 
godt fornøyd med ordningen, men vi vet også at det er en del hevinger av kontrakter for 
dem som har startet dette løpet. For dyktige bedrifter er dette en god metode, men 
ordningen kan være krevende for andre gjennom ett år ekstra ansvar. Det er allikevel et 
ønske i BNL-fellesskapet om å utvikle dette løpet slik at flere kan gjennomføre med ett år 
i skole og 3 år i bedrift.  
 
2+2-modellen gjennomføres i dag av om lag halvparten av lærlingene i næringen. Vi 
ønsker at den fleksibilitet som ligger i opplæringsloven mer aktivt tas i bruk, alt etter hva 
som passer for bedrift og lærling, og kapasiteten i det lokale arbeidslivet. 
 
Det er stort behov for praksisnær og relevant undervisning i skoletiden, og 
yrkesteoriundervisning i praksistiden. Vi mener det er i andre halvdel av løpet at elev og 
lærling er mest motivert, og har best forutsetning for å lære seg sin yrkesteori. BNL ber 
derfor om at det ses på muligheten for å veksle mer systematisk mellom skole og bedrift 
gjennom hele opplæringsløpet. 
 
Utdanningsmyndighetene har etter vår oppfatning en idé om at teori kun læres i skolen, 
og praksis i bedriften. Men det avgjørende for elvenes og lærlingens læringsutbytte, er 
en vekslevirkning mellom teori og praksis gjennom hele det fireårige løpet. Teori er for 
byggenæringen både fellesfag og bransjelære/yrkesteori, mens praksis er det konkrete 
arbeidet som utføres. Det ene er avhengig av det andre, teori og praksis er likeverdig. 
Med andre ord: Vi krever rett teori, i rett mengde og til rett tid.  
 

Små fag og rekruttering 

Ingen bedring i rekrutteringen til bygg og anlegg med Kunnskapsløftet, og særlig ikke til 
de mindre lærefagene  
Rekruttering var ved innføringen av Kunnskapsløftet ett blant flere argumenter for å 
samle flere lærefag i bredere utdanningsprogram. Man antok da at både de små og de 
store fagene ville tjene på dette. Det har siden første dag vært en kamp om ”plassen i 
solen” mellom fagene i Vg1. De mindre fagene mener de blir borte i strukturen i tillegg til 
at ingen skoler har lærekrefter som dekker alle fagene i utdanningsprogrammet. De store 
fagene opplever at det blir brukt for mye tid på de mindre fagene i undervisningen.  
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Så langt viser tallene at de små fagene ikke rekrutterer flere lærlinger i den nye 
strukturen enn de gjorde i den gamle (Håkon Høst, NIFU Step). 
 

Fjorten av fagene innenfor programmet har få løpende lærekontrakter  
Fagene i utdanningsprogrammet har for tiden omlag 8 000 løpende lærekontrakter. Ved 
gjennomgang av løpende lærekontrakter og avlagte fag-/svenneprøver i 
utdanningsprogrammet, fremgår det at så mye som fjorten av fagene i perioden 2006-
2008 har hatt færre enn 100 løpende lærekontrakter. Tilsvarende gjelder for to av 
fagene som ble skilt ut fra bygg- og anleggsteknikk med Kunnskapsløftet: 
Møbelsnekkerfaget (design og håndverk) og industrisnekkerfaget (teknikk- og industriell 
produksjon).  
 
BNL har gjennomgått tallene fra Statistisk Sentralbyrå for løpende lærekontrakter og 
avlagte fag/svenneprøver 1996-2009. Følgende fag hadde færre enn 100 løpende 
lærekontrakter i 2009: 

 

Fjell- og bergverksfaget   ca 80 kontrakter 
Anlegg 

Veg- og anleggsfaget   ca 70 kontrakter 
Banemontørfaget    ca 50 kontrakter 
Asfaltfaget    ca 10 kontrakter 
 

Trevare- og bygginnredningsfaget ca 90 kontrakter 
Bygg 

Stillasbyggerfaget    ca 50 kontrakter 
Industrimalerfaget   ca 50 kontrakter 
Trelastfaget    ca 40 kontrakter 
Taktekkerfaget    ca 20 kontrakter 
Renholdsoperatørfaget   ca 10 kontrakter 
Limtreproduksjonsfaget          3 kontrakter 

 
Av de nåværende særløpsfagene har glassfaget om lag 50 kontrakter, steinfaget 10 
kontrakter og isolatørfaget 30 kontrakter. 
 
I den andre enden har for eksempel tømrerfaget cirka 4 000 løpende kontrakter og 
malerfaget cirka 300 kontrakter. Disse fagene kategoriseres som store lærefag. 
 

Små fag skadelidende i nåværende struktur 
Det har vist seg vanskelig å tilby kvalitetsmessig tilfredsstillende opplæring i de minste 
fagene ved alle skoler som tilbyr Vg1 og Vg2. Det er ikke nok kvalifiserte lærekrefter til å 
ivareta alle fagene, og prosjekt til fordypning organiseres ikke slik at de små 
fagområdene dekkes opp godt nok gjennom samarbeid med bedriftene. De minste 
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fagene har heller ikke tilstrekkelig antall bedrifter eller geografisk spredning til å kunne 
bidra inn i opplæringen i alle deler av landet.  Tilbakemeldingene fra skoler og fagmiljøer 
indikerer at de mindre fagene lett ”forsvinner” i det brede utdanningsprogrammet, til 
fordel for de større fagene som velges av de fleste. Nåværende struktur fungerer derfor 
ikke etter intensjonene for de mindre fagene og det må etableres andre løsninger for 
disse. For de små fagene er det derfor viktig å samle ressursene i noen skoler og fylker 
for å øke kvaliteten og læringsutbyttet.  
 

Nasjonale og/eller regionale kompetansesentre 
Byggenæringen har både små og store fag. En rekke av fagene er store fag, men samtidig 
små ungdomslærefag, som for eksempel renholdsfaget. På den andre siden har vi 
limtreproduksjonsfaget som både er et lite fag, og samtidig et lite ungdomslærefag. 
Forskjellene i fagstruktur må få konsekvenser for opplæringsstrukturen i 
utdanningsprogrammet.   
 
Det er etter vår oppfatning ikke mulig å gi god og relevant undervisning i alle fag på alle 
skoler når elevgrunnlaget er for lite. Det er viktig at fagene får relevant undervisning. BNL 
ber derfor om at det opprettes regionale og/eller nasjonale opplæringssentre for de 
mindre lærefagene.  
 
Steinfaget, feierfaget, isolatørfaget og glassfaget er i dag særløpsfag (1+3). Fagene er del 
av Vg1, mens Vg2 blir gjennomført på egne steder. For eksempel har glassfaget sitt 
senter på Kongsberg og isolatørfaget har base i Rogaland. Anleggsfagene har 17 skoler 
landet rundt som tilbyr Vg2 Anleggsteknikk (6 landslinjer – statlige, og 11 fylkes-
kommunale skoler - landsdekkende). Landslinjene finansieres av staten og de 
landsdekkende linjene eies og finansieres av fylkene. Det systemet som fylkene her har 
etablert for anleggsfagene, mener BNL godt kan overføres til de mindre byggfagene. Det 
kan etableres regionale og/eller nasjonale opplæringssentre for undervisning i Vg2 for 
fag nevnt i tabellen ovenfor. Det er viktig at slike sentre lokaliseres og etableres i nært 
samarbeid med de faglige rådene og næringen. BNL foreslår følgende organisering: 
 
1. For små og mellomstore fag flyttes opplæringsansvaret etter Vg1 til regionale 

og/eller nasjonale opplæringssentre. Alt etter fagets størrelse, kan det være ett eller 
flere sentre. Slik vil lærerkompetansen og fagkompetansen samles til noen 
videregående skoler/opplæringssentre.  
 

2. For de aller minste fagene etableres det opplæringstilbud i samarbeid med utvalgte 
bedrifter og videregående skoler lokalisert nær bedriften, eller grupper av bedrifter. 
Fagene vil da normalt følge et 0+4 opplæringsløp. Fellesfagene og yrkesteori for disse 
lærefagene vil bli undervist ved deres respektive opplæringssentre.  
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Forutsetningen for at en slik modell med regionale og/eller nasjonale opplæringssentre 
skal kunne gjennomføres, er at det etableres et tilfredsstillende finansieringssystem, se 
ovenfor.  
 
Det må drøftes nærmere hvilke fag som skal legges til opplæringssentrene, men for 
byggenæringen vil de fag som er listet opp i tabellen ovenfor være aktuelle.  
 

Bredde kontra dybde i undervisningen av fagene 

Stor bredde og liten faglig fordypning er demotiverende for elevene i det ordinære 
løpet, særlig i Vg1 
Høgskolen i Akershus (forsker Grethe Haaland Sund) viser til at elever som har bestemt 
seg for hvilket fag de ønsker lærekontrakt i, lett kan miste motivasjonen når de både i 
Vg1 og Vg2 blir ”tvunget” gjennom et opplæringsløp som inkluderer mange lærefag som 
ikke oppleves relevante for eget valg. Fra byggenæringen kommer det mange signaler 
om at de enkelte lærefagene tilgodeses med for få timer av opplæringen i skole og at 
den oppleves som for generell. Utdanningsprogrammene har blitt for brede og lite 
relevante for fagene og bedriftenes behov.  
 
En rekke skoler velger å gjennomføre Vg1 på en slik måte at alle elevene må innom alle 
fag (fordi fagene skal bli synlige!), gjennom det vi kaller ”smakebitspedagogikken”. Dette 
er etter BNLs mening fullstendig feil metode å organisere undervisningen på. Deler vi 
tilgjengelig undervisningstid på 22 fag, blir det litt over en uke per fag i programmet. BNL 
mener at her ligger en del av forklaringen på frafallet i Vg1 og Vg2. Undervisningen 
oppleves ikke relevant i forhold til elevens valg og preferanser.  
 
Det er etter BNLs mening andre læringsmetoder som er bedre for læringsutbyttet. 
Høgskolen i Akershus har i sitt arbeid blant annet sett på endrede metoder for 
undervisningen (forsker Grethe Haaland Sund). Læreplan Vg1 sier ingen ting om de 
enkelte fag i programmet. Det er fullt mulig å fylle læreplanmålene med utgangspunkt i 
ett eller flere lærefag, etter elevenes valg. Ved å bruke ett lærefag som arena for å nå 
læreplanmålene vil læringen bli praktisk, virkelighetsnær og mer relevant for elevene. 
BNL ser klart at det vil kunne være krevende for skolene å ha en klasse på 15 elever med 
i verste fall 15 forskjellige valg, men fordelene i læringsutbytte for elevene er større enn 
ulempene for skolene. 
  
Færre lærefag å forholde seg til i Vg1 og Vg2, vil gi økt mulighet for faglig fordypning og 
konsentrasjon. 
 
BNL krever derfor at utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk deles i to Vg1, 
ett for byggteknikk og ett for anleggsteknikk. Programområdene i Vg2 beholdes slik de er 
i dag (anleggsteknikk, byggteknikk, klima-, energi og miljøteknikk, treteknikk og 
overflateteknikk). 
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Fordypning 
Et annet tiltak som vil bidra til å gi arbeidslivet nødvendig og relevant faglig kompetanse, 
er at det åpnes for fordypning i Vg3 – læretiden, for de fag som mener at de har behov 
for det. Bedriftene har i dag ofte ikke en produksjon som dekker hele læreplan i Vg3. De 
spisser stadig sin produksjon, for eksempel kun nye bygg, rehabilitering, nye næringsbygg 
eller veibygging. Det samme skjer innen byggeindustrien. Det vil derfor oftere og oftere 
bli behov for å skifte lærebedrift for å fylle alle kompetansemålene i læreplan. Dette er 
ikke en ønsket utvikling, og derfor vil fordypning i læretiden kunne løse deler av denne 
utfordringen. Flere fag vil kunne ha fordypning, for eksempel: 

• Betongfaget kunne ha fordypning i forskaling, armering og betongindustri. 

• Malerfaget kunne ha fordypning i maling og gulvbelegg. 

• Tømrerfaget kunne ha fordypning i næringsbygg - industrielt bygget, 
trehus og rehabilitering og restaurering. 

 
BNL ber derfor om at det åpnes for å utstede fag-/svennebrev i fag, med 
tilleggsinformasjon om hvilken del av faget lærlingen har fordypet seg i. Hvilke fag dette 
skal gjelde, og hvilket omfang en slik spissing kan ha, må avklares i nært samarbeid med 
de faglige rådene og partene i arbeidslivet. 

 
Yrkesretting 
BNL mener at skolene må ta yrkesretting alvorlig slik at fellesfagene får et faglig innhold 
som passer til utdanningsprogram og lærefag. Yrkesretting må inngå i skolens helhetlige 
planlegging av undervisningsarbeidet over året. BNL er klar over utfordringene skolene 
her har med å finne lærekrefter som har rett undervisningskompetanse. Her vil 
hospitering for lærere i arbeidslivet, bruk av arbeidslivet og instruktører inn i skolen i 
undervisning av fellesfagene, i for eksempel verkstedene, være metoder for å gi bedre 
yrkesretting og bedre undervisningskvalitet og læringsutbytte. BNL har sendt høringssvar 
på revisjonen av fellesfagene. Det ble i liten grad tatt hensyn til våre anmerkninger, og vi 
ber derfor om ytterliggere yrkesretting i læreplanene, selv om de nye fastsatte planene 
er bedre enn de forrige.  
 
Det må også snarest utvikles veiledninger for yrkesrettet undervisning i fellesfag.  
 

 

6. Forslag til nye fag 
BNL ber om at det opprettes ett nytt lærefag i utdanningsprogram for bygg- og 
anleggsteknikk: Byggmontasjefag med fagtittel byggmontør. Faget opprettes som 
særløpsfag, med Vg1 i skole (byggteknikk) og tre år i bedrift. 
 
Vedlegg 3: Begrunnelse for forslaget. 

 
 

kwilsgard
Utheving
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Diverse 
I tillegg til forslagene gjennomgått i punktene 1-5 svarende til SRYs mal for innspill til 
endringer, ber BNL også om at følgende gjennomføres: 
 

- Søknadsfristen til videregående opplæring flyttes fra 1.mars til 1.mai 
Søknadsfristen til videregående opplæring er fortsatt 1.mars, selv om søkningen 
nå foregår elektronisk, og søknadsbehandlingen må ta kortere tid enn tidligere. 
1.mars er det fortsatt over tre måneder igjen av skoleåret, og elevene har ikke 
fått informasjon om alle fag, og er heller ikke ferdig med prosjekt til fordypning. 
En flytting av søknadsfristen til 1.mai vil gi elevene bedre grunnlag for å velge 
riktig Vg1 og Vg2, ved at en større del av undervisningen er gjennomført før de 
må velge. 
 

- Yrkesteoretisk prøving for alle, uansett opplæringsløp 
I dag gjennomføres teorieksamen før fag-/svenneprøven for praksiskandidater, 
for lærlinger i særløpsfag og for lærlinger i opplæringsløp 0+4 og 1+3. Det er altså 
kun lærlinger i opplæringsløp 2+2 som ikke må gjennom en teoretisk prøving i 
forbindelse med fag-/svenneprøven. BNL mener det er svært viktig at lærlingenes 
yrkesteoretiske kunnskap prøves gjennom en eksamen, og ber om at det innføres 
yrkesteoretisk prøving for alle lærlinger som går opp til fag-/svenneprøve. 
 

- Lik teoriundervisning uansett gjennomføringsmodell 
BNL ber om at læreplanene i programfagene gjennomgås for å tydeliggjøre 
praksis- og teorielementene i fagene. Det må være mulig å lese ut av læreplanen 
hvilke kompetansemål det bør gis teoriopplæring i for lærlinger i opplæringsløp 
0+4 og 1+3. 
 

- Rett til allmennfaglig påbygging etter fag-/svenneprøven 
Elever som gjennomfører et yrkesfaglig opplæringsløp 2+2, har brukt opp sin rett 
til videregående opplæring. Mange elever velger derfor å gå fra Vg2 yrkesfag til 
Vg3 allmennfaglig påbygging, de vil ha med seg studiekompetanse for sikkerhets 
skyld. På denne måten forsvinner mange yrkesfagelever fra fagopplæringen før 
overgangen til bedrift. Det er viktig for rekrutteringen av yrkesfaglig kompetanse 
til bedriftene at flest mulig fullfører med fag-/svennebrev. For å hindre lekkasje av 
ungdom fra yrkesfag til allmennfag, ber BNL om at ungdom som fullfører et 
fireårig yrkesfaglig opplæringsløp beholder retten til å ta allmennfaglig påbygging 
etter fullført fagutdanning. 
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Byggenæringens Landsforening ser frem til en god og konstruktiv dialog med 
utdanningsdirektoratet, faglige råd og departementet om å få gjennomført de nødvendige 
endringene som her er beskrevet. Vi vil til slutt gjøre oppmerksom på at de foreslåtte 
endringene kan etter vår mening gjennomføres innenfor rammen av Kunnskapsløftet. 
 
 
 
Vennlig hilsen 

 
Jørgen Leegaard 
Direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering 
Byggenæringens Landsforening (BNL) 
 
 

 

Vedlegg 1, forslag om navneendring for taktekkerfaget 
 
Vedlegg 2, forslag om sammenslåing av fag 
 
Vedlegg 3, forslag om opprettelse av nytt fag; byggmontasjefaget 
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Vedlegg 1, forslag om navneendring for taktekkerfaget 
 

Taktekkerfaget ble et eget byggfag i 1991 som et resultat av næringens behov for bedre 
kompetanse hos de ansatte. I dag er det både fagbrev og mesterbrev innen taktekkerfaget. 
 
Faget består av to hoveddeler:  
 

1) Taktekking  
Belegget festes til den bærende konstruksjonen og ligger åpent eksponert for 
påkjenninger fra vær, vind, sollys og gangtrafikk under vedlikehold av taket. 

 
2) Membrantekking 
Ved membrantekking blir tekningen dekket over, det vil si at tettesjiktet ligger inne i en 
konstruksjon. Disse membranene skal tåle vanntrykk. Eksempler på sistnevnte er 
terrasser, tunneler, våtrom, avfallsdeponi, parkeringsanlegg og takhager.  

 
Næringen utfører disse arbeidsoppgavene i omtrent like stor grad, og det er forskjeller i type 
materiale som brukes og i leggeteknikk.  
 
I Læreplan i taktekkerfaget (VG3) er følgende beskrevet under kompetansemål produksjon: 
  
 Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne 

• planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid 
• montere og plassere ulike typer forankringer for ulike typer belegg  
• utføre ballastering av tekkinger og membraner 
• utføre diffusjonstetting 
• utføre ett- og flerlagstekninger med detaljer  
• montere list- og profiltekking 
• montere ulike typer overdekkinger 
• montere ulike typer rotbeskyttelse på konstruksjoner med jorddekke (red: membran) 
• utbedre og tekke om eldre tak  
• feilsøke på tak med lekkasje 
• vurdere behov for reparasjon og vedlikehold 
• utføre membrantekking  
• sveise med varmluft og åpen flamme og utføre beslagarbeider i forbindelse med tekking  
• utføre isolering med nødvendig falloppbygging  
• montere avløp 
• arbeide i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet   
• utføre arbeid i tråd med ergonomiske prinsipper 

 

Et viktig forhold å ta i betraktning er at det er tre faggrupper som arbeider på tak. Det er 
enkelte oppgaver som alle gjør slik som legging av vanlig stein/belegg til skråtak, men i tillegg 
er det spesialområder som kort beskrevet er:  
 
a. Taktekker (tak- og membrantekker)                                                                                              

Spesialist på flate tak med tekking av belegg i baner som sveises sammen. I tillegg legger 
de membraner i våtrom, på terrasser, parkeringsplasser, avfallsdeponi og takhager osv. 
www.taktekker.no 

 
 
 

http://www.taktekker.no/�
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b. Blikkenslager.                                                                                                                                      
Spesialist på båndtekking, kobbertekking. I tillegg kan de lage og monterer takrenner, 
beslag rundt piper, vinduer, stiger og lignende. www.vbl.no 
 

c. Tømrer.                                                                                                                                                  
Setter opp hus inkludert takkonstruksjon og tekker taket med bl.a. takstein. På nye hus er 
det ofte de som monterer takrenner, snøfangere og stiger også. 
www.byggmesterforbundet.no  

 

Dette forholdet er forvirrende for forbrukere og også delvis innen byggenæringen.  BNL 
anser derfor at det både er nødvendig og ønskelig med en presisering av navnet på faget 
som bedre reflekterer faktisk innhold og medvirker til å skille de tre angitte fagenes arbeid 
på tak.  
 
BNL ber om at Taktekkerfaget får endret navn til Tak- og membrantekkerfaget med 
fagtittelen Tak- og membrantekker. 

 
 
 
 

http://www.vbl.no/�
http://www.byggmesterforbundet.no/�
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Vedlegg 2, forslag om sammenslåing av fag 
 
Sammenligning av læreplan på Vg2 for Treteknikk og Design og Trearbeid.  
 
Dagens Vg2 Treteknikk og Vg2 Design og Trearbeid har vesentlige likhetstrekk, og er på en 
rekke områder helt sammenfallende.  
 
Følgende områder er etter vår mening sammenfallende:  

• Materiallære 
• HMS 
• Bearbeiding 
• Verktøy /vedlikehold 
• Liming 

 
Følgende områder har vesentlige likhetstrekk: 

• Tegning 
• Sammenføyninger 
• Overflatebehandling 
• Bedriftslære 

 
Tekst hentet fra læreplanene viser hva som er sammenfallende, hva som har vesentlige 
likhetstrekk og hva som er avvikende: 
 
Treteknikk Design og trearbeid 
Beskrivelse av programfagene 
 
Produksjon 
Programfaget dreier seg om innstilling, bruk og 
enkelt vedlikehold av de vanligste maskinene for 
bearbeiding av tre. Innføring i programmering og 
bruk av datastyrte maskiner til produksjon av enkle 
komponenter eller produkter inngår i programfaget. 
Planlegging, dokumentasjon og vurdering av eget 
arbeid står sentralt. Programfaget handler videre 
om overflatebehandling, sammensetning og 
bearbeiding av materialer til ferdige produkter. 
Prinsipper for material- og produksjonsstyring 
inngår. Bruk av miljø- og kvalitetsstandarder for 
aktuelle produkter inngår i faget. I tillegg er helse, 
miljø og sikkerhet og kvalitetssikring sentralt. 

Beskrivelse av programfagene 
 
Produksjon  
Programfaget omfatter praktisk arbeid med ulike 
produkter med bruk av maskiner, verktøy og 
utstyr som er relevant for tre og trebaserte 
materialer og produkter. Programfaget 
omhandler planlegging og tilrettelegging av 
praktisk arbeid, gjennomføring, 
sikkerhetsvurdering og kvalitetskontroll av egen 
produksjon. Overflatebehandling, enkelt 
vedlikehold og renhold av maskiner, verktøy og 
utstyr i tråd med gjeldende regelverk for helse, 
miljø og sikkerhet inngår i programfaget. 

 
Sammenfallende kompetansemål 

Produksjon og bransjelære 
 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• stille inn og bruke relevante verktøy 
og trearbeids- og 
sammensetningsutstyr for 

Produksjon og Produktdesign 
 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
 

• velge hensiktsmessige maskiner, 
verktøy og utstyr til framstilling av 
produkter 
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produksjon av ulike 
trevareprodukter  
 
 

• vedlikeholde verktøy, utstyr og 
maskiner  
 

• måle og beregne trefuktighet og 
gjøre rede for hvordan 
tørkeprosessen påvirker materialenes 
egenskaper  
 

• programmere og bruke en datastyrt 
maskin til å lage deler til 
trevareprodukter og enkle 
ferdigprodukter  
 

• gjøre rede for egenskaper, 
bruksområder og påføringsmetoder 
for aktuelle limtyper  

• planlegge, utføre, dokumentere og 
vurdere eget arbeid  
 
 

• overflatebehandle trevareprodukter 
og gjøre rede for ulike 
trebeskyttelsesmetoder  
 
 

• bruke verne- og sikkerhetsutstyr  
 
 
 

• planlegge og gjennomføre arbeid i 
samsvar med krav til helse, miljø og 
sikkerhet  
 

• håndtere materialer og avfall i 
samsvar med krav til sikkerhet, miljø 
og ressursbruk  
 

• drøfte sentrale prinsipper for 
material- og produksjonsstyring og 
sette opp kapp- og materiallister for 
aktuelle produkter  
 

• drøfte sammenhenger mellom idé, 
design og produksjonsteknikk  

• bruke tegninger i planlegging og 
produksjon  
 

• gjøre rede for egenskaper ved og 
bruksområder for trematerialer og 
andre relevante materialer  

• stille inn og bruke ulike typer 
trebearbeidingsmaskiner, håndverktøy, 
måleinstrumenter og digitale verktøy 
 

• utføre enkelt vedlikehold av maskiner 
 
 

• beregne og måle trefuktighet i 
materialer til gitte produkter 
 
 
 

• bruke ulike datastyrte maskiner i 
framstilling av deler og enkle produkter 
 
 
 

• velge aktuelle typer lim til produkter 
med forskjellige bruksområder 
 
 

• tilrettelegge og gjennomføre en effektiv 
framstilling av produkter og foreta 
løpende kvalitetskontroll 
 

• bruke forskjellige 
overflatebehandlingsmidler og utføre 
behandlingsteknikker på gitte produkter 
 

• bruke aktuelt sikkerhets- og verneutstyr 
og foreta risikovurdering i samsvar med 
gjeldende regelverk 
 

• følge gjeldende bestemmelser om ytre 
og indre miljø 
 
 

• foreta risikovurdering av helse, miljø og 
sikkerhetsmessige forhold vedrørende 
bruk og oppbevaring av kjemiske 
produkter 
 

• lage arbeidsplaner, materiallister og 
modeller av produkter ut fra idé og 
kundenes behov 
 
 

• bruke skisse- og tegneteknikker for å 
skape designideer til produkter 
 
 
 

• sortere og velge trematerialer til 
forskjellige produkter og produktdeler, 
ut fra treets anatomi, egenskaper og 
bruksområder 
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 • gjøre rede for egenskaper og 
bruksområder for andre materialer i 
produktet 
 

  
Kompetansemål med vesentlige likhetstrekk. 

• sette sammen deler til produkter ut 
fra tegninger og beskrivelser, og 
gjøre rede for metoder og prinsipper 
for sammensetting 

• utføre arbeidet i henhold til 
gjeldende regelverk og preaksepterte 
løsninger  

• lage ulike typer trevareprodukter til 
bygg etter tegninger og beskrivelser  

• bruke riktige arbeidsteknikker og 
arbeidsstillinger  

• kvalitetssikre eget arbeid  

• velge, tilpasse og montere beslag 
• vurdere og velge ut trematerialer til 

produkter 
• beregne materialkostnader etter 

kappliste og lage selvkostkalkyle 
• utføre oppsetting av håndverktøy 
• lage og bruke forskjellige maler, jigger 

og sjablonger i produksjonen 
• dokumentere og begrunne valg av 

sammenføyninger i produkter 
• velge farge, dekor og 

overflatebehandling etter bruksområde 
• dokumentere og begrunne egen 

produksjonsprosess og produkt ved å 
bruke digitalt verktøy 

 
 

Avvikende kompetansemål 
• gjøre rede for fagenes historiske 

utvikling og diskutere deres 
betydning i samfunnsperspektiv  

• diskutere hva skogen betyr som 
ressurs og råstoffkilde  

• bruke dataassisterte 
tegneprogrammer til å lage 
skjemategninger, enkle 
arbeidstegninger og 
arbeidsbeskrivelser og overføre disse 
til en datastyrt maskin  

• gjøre rede for sentrale miljø- og 
kvalitetsstandarder innen treteknikk  

• gi eksempler på hvordan 
avtaleverket regulerer forholdet 
mellom arbeidstaker og arbeidsgiver 

 

• lage og forklare skisser i ulike 
tidsepoker og stilarter innenfor 
trehåndverkstradisjoner 

• lage projeksjons- og 
perspektivtegninger av produkter for 
hånd og ved å bruke digitalt verktøy 

• utføre sammensetting etter gammel 
håndverkstradisjon 
 

 
Flere skoler kjører delte klasser på Vg2 med Treteknikk og Design og Trearbeid. Erfaringene 
er at dette er enkelt for lærerne å gjennomføre.  

 
BNL mener, gjennom analysen av læreplanene, at det er så stor likhet mellom snekkerfagene 
at de, med unntak av industriell møbelproduksjon, bør samles i Vg1 byggteknikk og Vg2 
treteknikk. 
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Vedlegg 3, forslag om opprettelse av nytt fag; byggmontasjefaget 
 

Utviklingstrekk – industrialisert bygging 
Helt siden de første betongelementbyggene kom opp på 50-tallet har det industrielle 
konseptet i byggenæringen vært i kontinuerlig vekst, med ett par tilbakeslag forårsaket av 
eksterne makroøkonomiske faktorer som den generelle resesjonen på slutten av 80-tallet og 
begynnelsen av 2000-tallet. Betongelementforeningens løpende statistikk viser en samlet 
betongelementproduksjon på 1 350 000 tonn i 2008. Dette er en økning fra ca 550 000 tonn i 
1977. Man ser en klar utvikling som går i retning av øket bruk av prefabrikkerte 
byggesystemer. Samtidig som det samlede volumet i byggenæringen har øket har 
byggesystemer basert på prefabrikasjon ekspandert enda mer, dette gjelder både for stål, 
tre og betongelementbaserte systemer. Det finnes flere gode eksempler på at denne 
utviklingen fortsetter, blant annet har SKANSKA AS bygget opp en egen husfabrikk som 
prefabrikkerer elementer for boliger, (1). Betongelementer ble i 1999 brukt i ca 30 % av 
etasjeskiller (over grunn), i 2008 var denne andelen på ca 40 %. Dette kan tjene som 
illustrasjon på hvor raskt deler av byggenæringen går over fra tradisjonell bygging til en mer 
industrialisert prosess med økende grad av prefabrikasjon.  Prefabrikkerte byggesystemer i 
tre har utviklet seg i to hovedretninger, der det ene er volumelementer for bygg (2

Dagens situasjon 

) og den 
andre er konstruktive elementer for anlegg (særlig etter utbyggingen av OL-anleggene og ny 
hovedflyplass), andre eksempler på dette kan være utviklingen innenfor brosystemer til 
samferdselssektoren med bæresystemer av tre. Et tredje konsept er utviklingen av markedet 
for byggesystemer av massivelementer i tre. Bæresystemer av stål har blitt mer vanlig, særlig 
i urban bebyggelse.  Dette gjelder særlig for næringsbygg men har de siste 10 årene også fått 
gjennomslag for boligbygg. Disse utviklingstrekkene antas å fortsette i fremtidene med 
økende grad av fortetting i byene.  

Betongelementbransjen har utviklet og fått relativt bredt gjennomslag for formelle 
kompetansekrav til de som leder montasjeprosessen på byggeplass og for de som har et mer 
overordnet ansvar for montasjeprosessen. Siden 2002 har Betongelementbransjen kurset ca 
550 montasjeledere, formenn og baser. Det foregår ikke noen systematisk opplæring ut over 
dette i byggenæringen, hvis man ser bort fra den bedriftsinterne opplæringen som gis i 
mange bedrifter.    

Grunnleggende fagopplæring – gap mellom tilbud og næringens behov  
Prefabrikkerte byggesystemer brukes i større grad nå enn tidligere i byggenæringen.  Det er 
derfor behov for fagutdannede medarbeidere med grunnleggende forståelse for de særlige 
utfordringene montasje av store tunge og til dels statisk kompliserte prefabrikkerte 
elementer representerer. En slik utdanning tilbys ikke i dagens opplæringsstruktur. 
Fagarbeidere som i dag monterer store volumelementer/konstruktive elementer i bygget 
støtter seg på fagbrev fra ett eller flere av de eksisterende byggfagene, og på den 

                                                 
1 http://www.skanska.no/no/Om-Skanska/Husfabrikken/ 
2 http://www.arkitektur.no/?nid=164833 

http://www.arkitektur.no/?nid=164833�
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realkompetansen de har ervervet i form av korte spesialkurs (sveis, betongelementmontasje, 
limstoffer mv.).  
BNL ber derfor om at det opprettes et lærefag (byggmontasjefaget) som ivaretar næringens 
behov for fagarbeidere i den industrialiserte delen av næringen. 

Berørte tariffparter og eventuelt andre interessenter 
Berørte tariffparter er BNL og Fellesforbundet.  
Berørte interessenter er blant annet Stålbransjen, Trelastindustrien, Entreprenørforeningen 
– Bygg og Anlegg og flere av håndverksbransjene. 

 

Beskrivelse av faget og en utfyllende oversikt over hva som bør inngå i faget (eventuell 
overlapping, og avgrensing til beslektede fag)   
 
Planlegging, rigg og logistikk på byggeplass 

 
Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

Ingen Ingen /mulig (tømrer) 
Ha grunnleggende kunnskaper om 
Planleggingens plass i montasjeprosessen, organisasjonsformer for 
oppdragsløsning, stillingsbeskrivelser, oppdragsbeskrivelser, ansvar 
og myndighet. ”flaskehalser”, identifisere kritiske punkt /tider i 
prosessen, alternativ plan ved svikt i logistikk,  
Koordinering og grensesnitt til andre fagområder på byggeplass 
 
Planlegging og drift; Hovedsjekkliste montasje, Framdriftsplan – 
beslutningsplan, Byggeplassbefaring – riggplan. 
 
Kommunikasjon – oppfølging; Oppstartmøte - framdrifts-
/koordineringsmøter - kommunikasjon byggeplass - oppfølging 
 

 

 
Arbeide i høyden – (PVU) og tilkomstteknikk (TT) 

Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

Ingen Ingen/mulig for 
offshorerettet utdanning  

P&FS - PVU & Fallsikring 
Regler og bestemmelser knyttet til bruk av fallsikringsutstyr på 
arbeidsplassen (AML, Arbeidstilsynets f.nr 524,  EØF direktiv 
89/656 og 89/686, f.nr 523. EU direktiv 2001/45/EC, Temporært 
arbeid i høyden, f.nr 
 

555) 

Generell utstyrslære og kontroll/vedlikehold, F&R - Fall & 
Risiko, hvilke krefter og farer utsetter vi oss for når vi arbeider i 
høyden?  
Kameratredning, praktisk øving i å redde personer som henger 
etter fall (10 første minutter er avgjørende, derfor er 
kameratredning viktig) 
Metodelære, riktig bruk av enkelt fallsikringsutstyr i forskjellige 
arbeidssituasjoner. 
 
Fokuserer på aktive og passive systemer for fallsikring 
(personsikring), praktisk bruk av utstyret, og på forebyggende 
vedlikehold av slikt utstyr.  
 
Kameratsjekk ”KTS kontroller” 
 
 Gjennomføres som egen modul, forsterkes med kvalifiserende 
kurs i fjellklatring.  
 
Utred muligheten for opplæring i ”Arbeid i høyden” som tillegg 
til fallsikring, parallell til fjellsport.  

 



21 
 

 
 
Tegningsforståelse/montasjebeskrivelse 

Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

Ingen Ingen/mulig tømrer Ha kunnskap om 
Tegnemåte, projeksjonsregler, snitt, målestokk, målsetting, 
Systemlinjer (sekundærlinjer) 
, armeringstegninger, anbefalinger for montasjetegninger, 
tegningseksempler. Stageplan/tegning/anvisning for staging.  
 
Ha kjennskap til 
Produksjonstegninger, innstøpingsgods og knutepunkter, 
armeringsoverdekning (mht oppleggssone) ift innstøpningsgods.  

 

 
Løft og sikring av elementer 

 
Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

Ingen Transport/logistikk/ 
yrkes-sjåfør 

Grunnleggende opplæring bruksområder, vedlikehold, ettersyn, 
sertifisering/typegodkjenning av standardisert utstyr og av 
spesialutstyr (spesielle innretninger for enkeltoperasjoner)  
Kjetting, stropp, Løftklype/betongklype for hulldekke/åk for 
forskalingselementer (Plattendekke), Bukker for oppstilling, 
innfestingspunkter/anker (betong stål tre) 
Sjakler, Øyebolt, Pallegaffel, Betongtobb.  
 
Statiske materialegenskaper hos betong, stål og tre som er viktige 
i planlegging og gjennomføring av løft.  
 
Sikkerhet: Gjennomgang av vanlige ulykkesårsaker ved bruk av 
kran og løfteutstyr.  Oppstilling av kjøretøy slik at håndteringen 
av elementene er sikker og effektiv. 
 
Signalgivning og kommunikasjon, sambandsrutiner 
 
Bruksområder og Kapasiteter på kraner 

 

 
 

Betong/stål/tre – materialegenskaper 
Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

Ingen Ingen Introduksjon til materialegenskaper 
Materialstandardene 
Utførelsesstandardene 
Dokumentasjon av arbeider på byggeplass (støp. Liming, 
boltig, sveis) 
Klima/værforhold som har innvirkning på materialene og 
arbeidene 
Rengjøring av materialer før man etablerer forbindelser 
(fokus heft) 
Vibrering og vibrasjonsutstyr 
Resepter, limstoffer og bolter/sveisematerialer og utstyr 
Vinterarbeider 
Arbeider i kloridholdige miljøer 
Arbeider ved//over vann 
Liming (leverandørindustrien må bidra med produksjon av 
faglig innhold) 
 

 

 
Stålelementer 

Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

Ingen Ingen/sveisefaget Sertifikathierarkiet for arbeider på byggeplass 
NS 3464 om sveis på byggeplass. 
NS 3465 (pkt 7.4) om sveis. 
Godkjenningsordninger 
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Klimatiske forhold som påvirker sveisearbeider 
Bolting 
Friksjonsforbindelser 
Minimumskrav til arbeidsstedet 
HMS krav 
Brannvern 
Sveiseforbindelsens mekaniske egenskaper 
Sveiseforbindelser mellom metaller av forskjellig 
”edelhetsgrad” (f eks svartstål & galvanisert stål) 
Dokumentasjon av sveiseforbindelse (papirdokumentasjon) 
 
Etterbehandling av montasjesveis (slaggrensing, rengjøring 
og overflatebehandling) 
 

 
Limtre og volumelementer 

Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

Ingen Ingen Materialstandarder og utførelsesstandarder 
Montasjearbeider på byggeplass. 
Godkjenningsordninger/sertifiseringer 
Klimatiske forhold som påvirker montasjearbeidet 
Minimumskrav til arbeidsstedet, fokus på montasje av 
volumelementer og limtre.  
HMS 
Boltede forbindelser 
Friksjonsforbindelser 
Treets mekaniske egenskaper (bruddteori) 
Særlige forhold ved hybride konstruksjoner 
Dokumentasjon av forbindelser (papirdokumentasjon) 

 

 
Betongprodukter 

Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

Ingen Ingen/tømrer Materialstandarder og utførelsesstandarder 
Montasjearbeider på byggeplass. 
Godkjenningsordninger/sertifiseringer 
Klimatiske forhold som påvirker montasjearbeidet 
Minimumskrav til arbeidsstedet, fokus på montasjearbeidene.  
HMS 
Boltede, limte og sveiste forbindelser 
Treets mekaniske egenskaper (bruddteori) 
Særlige forhold ved hybride konstruksjoner 
Dokumentasjon av forbindelser (papirdokumentasjon) 

 

 
 

Konstruksjonslære 1 
Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

Ingen    Ingen Laster jfr. NS, Beregningsmodeller for dimensjonering 
(søyle, liggende elementer, stående elementer, rammer, 
fagverk og skiver med utsparing).  
Isolasjon (lyd og termisk) 
Beregningsprinsipper, herunder; Grensetilstand, 
sikkerhetsfaktorer, pålitelighet, laster. 
Beregningsmodeller, herunder; Stabilitet, horisontal og 
vertikal bæring 
Snitt-krefter i konstruksjonen 
 
Gjennomføringer  i elementer (herunder isolasjon og 
branntetting) 
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Konstruksjonslære 2 

Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

Ingen Ingen  Horisontale avstivende skiver i tre stål og betong. 
Vertikale avstivende skiver. herunder; prinsipper, 
opptredende krefter (moment/skjær), armeringsdetaljer (inkl 
fugebøyler/endebøyler), knutepunkter (boltede, limte og 
innstøpte). Kraft/energioverføring. Stivhet i skiver. 

Trappe og heisesjakter  

 Leilighetsskillevegger , fokus på lyd og brann 

Enkeltstående vegger 

 

 
  

Konstruksjonslære 3 
Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

Ingen Ingen Innfesting av søyler (søylens virkemåte, pendelsøyle og 
innspent) , søyle/bjelke (konsoll, skjult konsoll, 
toppmontering)  forbindelse, Innfesting av vegg 
(liggende/stående) , dekkeelementer av tre og betong 
(opplegg på bjelke, på stål, mykt/hardt mellomlegg) , 
staging/midlertidig sikring  under montasje. 
 
Videre gjennomgang av limtyper, fotplater, sveiseløsninger 
og skrueløsninger ved søyle topp/bunn.  

 

 
  

Geometriske toleranser ved montasje av prefabrikerte bygningsdeler 
Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

Ingen Ingen Grunnleggende kunnskap om 
Standardenes krav til geometriske toleranser 
Estetiske toleranser 
 
En modul om estetikk, dvs hva vi kan gjøre for å beholde de 
estetiske kvalitetene elementene ble levert med.  
 

 

 

Anslag over antallet utøvere i faget pr. dags dato, og behov for lærlinger og muligheter 
for fremtidige læreplasser, samt en vurdering av antall instruktører 
Næringsbyggdelen av byggenæringen er på cirka 50 mrd kr årlig. Bygging i denne delen av 
næringen består i stor grad av montasje. I tillegg er det elementer av montasje i 
boligbygging. (Det er normal ca 1 ansatt pr million omsatt i næringen.) 
 
I betongelementbransjen alene er det gjennomført systematisk opplæring av ca 550 
montasjeledere, formenn og baser siden 2002. Det er økende etterspørsel etter 
Betongelementforeningens kurstilbud på området.  
 

Behovet for nyrekruttering  
Byggenæringen har totalt et antatt behov for nyrekruttering på 8 000-12 000 personer per 
år. Antatt har næringsbyggdelen av markedet behov for nyrekruttering av ca 2 000 personer 
årlig. En stol andel av disse vil arbeide med montasje. 
 



Vedlegg 2 
 
Detaljert beskrivelse av innhold i faget 

 
 
Planlegging, rigg og logistikk på byggeplass 

Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

   
Ingen Ingen /mulig (tømrer)  

Ha grunnleggende kunnskaper om 

Planleggingens plass i montasjeprosessen, organisasjonsformer for 

oppdragsløsning, stillingsbeskrivelser, oppdragsbeskrivelser, ansvar 
og myndighet. ”flaskehalser”, identifisere kritiske punkt /tider i 

prosessen, alternativ plan ved svikt i logistikk, 

Koordinering og grensesnitt til andre fagområder på byggeplass 

 
Planlegging og drift; Hovedsjekkliste montasje, Framdriftsplan – 

beslutningsplan, Byggeplassbefaring – riggplan. 

 
Kommunikasjon – oppfølging; Oppstartmøte - framdrifts- 

/koordineringsmøter - kommunikasjon byggeplass - oppfølging 

 

 
Arbeide i høyden – (PVU) og tilkomstteknikk (TT) 

Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

   
Ingen Ingen/mulig for 

offshorerettet utdanning 
P&FS - PVU & Fallsikring 

Regler og bestemmelser knyttet til bruk av fallsikringsutstyr på 
arbeidsplassen (AML, Arbeidstilsynets f.nr 524,  EØF direktiv 

89/656 og 89/686, f.nr 523. EU direktiv 2001/45/EC, Temporært 

arbeid i høyden, f.nr 555) 

 
Generell utstyrslære og kontroll/vedlikehold, F&R - Fall & 

Risiko, hvilke krefter og farer utsetter vi oss for når vi arbeider i 

høyden? 

Kameratredning, praktisk øving i å redde personer som henger 

etter fall (10 første minutter er avgjørende, derfor er 

kameratredning viktig) 

Metodelære, riktig bruk av enkelt fallsikringsutstyr i forskjellige 

arbeidssituasjoner. 

 
Fokuserer på aktive og passive systemer for fallsikring 

(personsikring), praktisk bruk av utstyret, og på forebyggende 

vedlikehold av slikt utstyr. 

 
Kameratsjekk ”KTS kontroller” 

 
Gjennomføres som egen modul, forsterkes med kvalifiserende 

kurs i fjellklatring. 

 
Utred muligheten for opplæring i ”Arbeid i høyden” som tillegg 

til fallsikring, parallell til fjellsport. 

 



 

Tegningsforståelse/montasjebeskrivelse 

Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

   
Ingen Ingen/mulig tømrer Ha kunnskap om 

Tegnemåte, projeksjonsregler, snitt, målestokk, målsetting, 

Systemlinjer (sekundærlinjer) 

, armeringstegninger, anbefalinger for montasjetegninger, 

tegningseksempler. Stageplan/tegning/anvisning for staging. 

 
Ha kjennskap til 

Produksjonstegninger, innstøpingsgods og knutepunkter, 

armeringsoverdekning (mht oppleggssone) ift innstøpningsgods. 

 

 
Løft og sikring av elementer 

Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

   
Ingen Transport/logistikk/ 

yrkes-sjåfør 

Grunnleggende opplæring bruksområder, vedlikehold, ettersyn, 

sertifisering/typegodkjenning av standardisert utstyr og av 

spesialutstyr (spesielle innretninger for enkeltoperasjoner) 

Kjetting, stropp, Løftklype/betongklype for hulldekke/åk for 
forskalingselementer (Plattendekke), Bukker for oppstilling, 

innfestingspunkter/anker (betong stål tre) 
Sjakler, Øyebolt, Pallegaffel, Betongtobb. 

 
Statiske materialegenskaper hos betong, stål og tre som er viktige 

i planlegging og gjennomføring av løft. 

 
Sikkerhet: Gjennomgang av vanlige ulykkesårsaker ved bruk av 

kran og løfteutstyr.  Oppstilling av kjøretøy slik at håndteringen 

av elementene er sikker og effektiv. 

 
Signalgivning og kommunikasjon, sambandsrutiner 

 
Bruksområder og Kapasiteter på kraner 

 

 
 
Betong/stål/tre – materialegenskaper 

Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

   
Ingen Ingen Introduksjon til materialegenskaper 

Materialstandardene 

Utførelsesstandardene 

Dokumentasjon av arbeider på byggeplass (støp. Liming, 

boltig, sveis) 
Klima/værforhold som har innvirkning på materialene og 

arbeidene 
Rengjøring av materialer før man etablerer forbindelser 

(fokus heft) 

Vibrering og vibrasjonsutstyr 

Resepter, limstoffer og bolter/sveisematerialer og utstyr 

Vinterarbeider 

Arbeider i kloridholdige miljøer 

Arbeider ved//over vann 

Liming (leverandørindustrien må bidra med produksjon av 
faglig innhold) 

 

 
Stålelementer 

Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

   
Ingen Ingen/sveisefaget Sertifikathierarkiet for arbeider på byggeplass 

NS 3464 om sveis på byggeplass. 

NS 3465 (pkt 7.4) om sveis. 

Godkjenningsordninger 

 



 

  Klimatiske forhold som påvirker sveisearbeider 
Bolting 

Friksjonsforbindelser 

Minimumskrav til arbeidsstedet 

HMS krav 

Brannvern 
Sveiseforbindelsens mekaniske egenskaper 

Sveiseforbindelser mellom metaller av forskjellig 

”edelhetsgrad” (f eks svartstål & galvanisert stål) 

Dokumentasjon av sveiseforbindelse (papirdokumentasjon) 

 
Etterbehandling av montasjesveis (slaggrensing, rengjøring 

og overflatebehandling) 

 

 
Limtre og volumelementer 

Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

   
Ingen Ingen Materialstandarder og utførelsesstandarder 

Montasjearbeider på byggeplass. 

Godkjenningsordninger/sertifiseringer 

Klimatiske forhold som påvirker montasjearbeidet  
HMS 

Boltede forbindelser 

Friksjonsforbindelser 

Limtreforbindelser 

Treets mekaniske egenskaper (bruddteori, 
utmatning og elastisitet)  

Særlige forhold ved hybride konstruksjoner 

Dokumentasjon av forbindelser (papirdokumentasjon) 

 

 
Betongprodukter 

Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

   
Ingen Ingen Materialstandarder og utførelsesstandarder 

Montasjearbeider på byggeplass. 

Godkjenningsordninger/sertifiseringer 
Klimatiske forhold som påvirker montasjearbeidet 

Minimumskrav til arbeidsstedet, fokus på montasjearbeidene. 

HMS 
Boltede, limte og sveiste forbindelser 

Treets mekaniske egenskaper (bruddteori) 

Særlige forhold ved hybride konstruksjoner 

Dokumentasjon av forbindelser (papirdokumentasjon) 

 

 
 
Konstruksjonslære 1 

Avgrensing 

andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

   
Ingen Ingen Laster jfr. NS, Beregningsmodeller for dimensjonering 

(søyle, liggende elementer, stående elementer, rammer, 

fagverk og skiver med utsparing). 
Isolasjon (lyd og termisk) 

Beregningsprinsipper, herunder; Grensetilstand, 

sikkerhetsfaktorer, pålitelighet, laster. 

Beregningsmodeller, herunder; Stabilitet, horisontal og 
vertikal bæring 
Snitt-krefter i konstruksjonen 

 
Gjennomføringer  i elementer (herunder isolasjon og 

branntetting) 

 



 

 
Konstruksjonslære 2 

Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

   
Ingen Ingen Horisontale avstivende skiver i tre stål og betong. 

Vertikale avstivende skiver. herunder; prinsipper, 

opptredende krefter (moment/skjær), armeringsdetaljer (inkl 

fugebøyler/endebøyler), knutepunkter (boltede, limte og 

innstøpte). Kraft/energioverføring. Stivhet i skiver. 
 

Trappe- og heisesjakter 
 
 

 

 

 
 
Konstruksjonslære 3 

Avgrensing 
andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

   
Ingen Ingen Innfesting av søyler (søylens virkemåte, pendelsøyle og 

innspent) , søyle/bjelke (konsoll, skjult konsoll, 

toppmontering)  forbindelse, Innfesting av vegg 

(liggende/stående) , dekkeelementer 

(opplegg på bjelke, på stål, mykt/hardt mellomlegg), 
staging/midlertidig sikring  under montasje. 

 
Videre gjennomgang av limtyper, fotplater, sveiseløsninger 

og skrueløsninger ved søyle topp/bunn. 

 

 
 
Geometriske toleranser ved montasje av prefabrikerte bygningsdeler 

Avgrensing 

andre fag 

Faglig overlapping Undervisningsmål Merknad 

   
Ingen Ingen Grunnleggende kunnskap om 

Standardenes krav til geometriske toleranser 

Estetiske toleranser 

 
En modul om estetikk, dvs hva vi kan gjøre for å beholde de 

estetiske kvalitetene elementene ble levert med. 

 

 

 



 

                                                                                                                 
Kunnskapsdepartementet 
Opplæringsavdelingen  
Postboks 8119 Dep  
0032 Oslo          7. februar 2017  
 
Att: Sture Berg Helgesen 
 
 
Gjennomgang av Utdanningsdirektoratets forslag til ny tilbudsstruktur når det 
gjelder utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk 
 
 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) møtte departementet torsdag 6. oktober 2016 
for gjennomgang av Utdanningsdirektoratets (Udir) forslag til endringer i tilbudsstrukturen 
når det gjelder utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk. FRBA møtte med sin 
nestleder Hege Espe og leder Jørgen Leegaard. I møtet brukte vi vedlagte presentasjon. 
 
Først vil vi gi honnør til Udir for deres prioritering når det skal velges vei for fagutdanningen i 
fremtiden; opplæringstilbudene skal bli mer relevant for arbeidslivet. 
 
Det er avgjørende for rådet at departementet legger samme forutsetning til grunn nå når 
departementet skal bestemmes seg for hvilke endringer de vil foreslå i tilbudsstrukturen. 
 
Videre er rådet i det alt vesentlige fornøyd med Udirs forslag som omhandler bygg- og 
anleggsteknikk. Vi vil peke på noen punkter som vi drøftet i møte den 6. oktober, samt et par 
nye. 
 

• Udir foreslår at enkelte, men ikke alle utdanningsprogrammer skal gi 
studiekompetanse i tillegg til fagkompetanse. FRBA ser ingen grunn til at dette ikke 
skal gjelde alle utdanningsprogrammene. Yrkesutdanningen ligger på samme nivå 
uansett utdanningsprogram. Likt må behandles likt. 
 

• Små fag og verneverdige fag må skilles. De verneverdige fagene, de fag som ikke har 
et fungerende marked å arbeide i, men som representerer viktige kunnskaper og 
ferdigheter som må tas vare på, må behandles for seg. Det samme må mindre fag 
som ikke er verneverdige, dvs. fag som har et marked, men hvor behovet er 
begrenset. Dette gjelder over halvparten av fagene i tilbudsstrukturen. For bygg- og 
anleggsteknikk er det i grunnen bare fire fag som kan sies å være store. Det er 
tømrerfaget, betongsfaget, rørleggerfaget og anleggsfagene. Resten er ikke store nok 
til å ha tilbud på hver skole eller i hvert fylke. Det er derfor viktig at spørsmålene 
rundt regionale kompetansesentre og/eller opplæringssentre finner sin løsning. De 
små fagene må ivaretas på nasjonalt nivå. Her vil de faglige rådene kunne ha en viktig 
rolle. 



 
 
 

• FRBA støtter også de tre viktige prinsippene for tilbudsstrukturen, som vi oppfatter at 
Udir legger til grunn: fleksibilitet i utdanningsprogrammene, relevant kompetanse og 
desentraliserte utdanningstilbud. Regionale kompetansesentre må inkluderes i disse 
prinsippene. 
 

• FRBA støtter forslag om mulighet til tidligere fordypning i skolen i lærefagene. En 
viktig kritikk fra byggenæringens parter har vært at elevenes nivå er for lavt når de 
forlater skolen og blir lærlinger. Det vil si at bedriftene må starte sitt arbeid på et for 
lavt nivå. Vi støtter også muligheten til fordypning i lærefaget Vg3 for de fag som 
ønsker det. 
 

• FRBA støtter samlingen av anleggsfagene, men da under den klare forutsetning at 
den delen av anleggsfaget lærlingen gjennomfører sin lære i blir beskrevet på 
fagbrevet. 
 

• Når det gjelder malerfaget ønsker malerbransjen at navnet på det nye faget blir 
overflateteknikk. 
 

• Når det gjelder trefagene ønsker bransjene at limtreproduksjon og trelastfaget 
samles i et nytt lærefag (Vg3) og at trevare- og bygginnredningsfaget blir nytt lærefag 
(Vg3) sammen med snekkerfaget fra design og håndverk. Fagene vil da passe bedre 
til struktur i industribransjen og trevarebransjen. FRBA støtter også muligheten for 
foreslått fordypning.  
 

• FRBA støtter forslaget om å flytte anleggsgartnerfaget til bygg- og anleggsteknikk. 
Faget er i dag et typisk bygg- og anleggsfag, og vil passe godt inn i strukturen.  
 

• Udir foreslår å flytte en rekke fag over til utdanningsprogrammet bygg- og 
anleggsteknikk. Rådet har ingen oppfatning om det, men dersom dette skal bli 
vellykket må det etableres regionale kompetansesentre. Hvis slike sentre ikke blir 
etablert vil resultatet fort bli at fagene ikke får tilbud på skolene. 

  
 
Rådet ser frem til den videre prosessen og ber om at departementet kontakter rådet for 
videre samtaler ved behov.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Jørgen Leegaard (sign)       Hege Espe (sign)  
Leder         Nestleder  
 
 
 



 

                                                                                                                  
 
Kunnskapsdepartementet 
Opplæringsavdelingen  
Postboks 8119 Dep  
0032 Oslo          7. februar 2017  
 
Att: Sture Berg Helgesen 
 
 
 
 
Yrkesteoretisk eksamen i Vg3 for utdanningsprogrammet bygg- og 
anleggsteknikk 
 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk viser til tidligere prosess og møter i forbindelse med 
rådets krav om at det må etableres en yrkesteoretisk eksamen i forbindelse med fag-
/svenneprøven. Det vises i den forbindelse også til Utdanningsdirektoratets rapport fra 2010 
Fag- og svenneprøven – Ny særskilt prøvning av kunnskap eller videreutvikling av dagens 
prøve, hvor blant annet faglig råd for teknikk og industriell produksjon og faglig råd for bygg- 
og anleggsteknikk var med.  
 
Faglig råd viser videre til direktoratets arbeid med saken og høring i brev av 16.06.2015, 
anbefaling i saken av… og departementets brev til rådet av….. 
 
Rådets leder informerte i rådsmøte …. om møte med departementet 9. mars 2016. Rådet 
drøftet da saken på ny. Rådets konklusjon var at det beste for fagutdanningen er at det 
etableres en ordning med nasjonal yrkesteoretisk eksamen for utdanningsprogrammet bygg- 
og anleggsteknikk, som gjennomføres før fag-/svenneprøve skal avlegges. Rådet mener at 
den enkleste og mest kostnadseffektive ordningen vil være å knytte seg til den nasjonale 
yrkesteoretiske eksamen som utarbeides og gjennomføres for praksiskandidatene. 
 
Når Utdanningsdirektoretat i sin gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet, ref. 
rapport til Kunnskapsdepartementet september 2016, har vektlagt arbeidslivets behov i sine 
vurderinger, kan ikke faglig råd for bygg- og anleggsteknikk forstå hvorfor departementet 
fastholder sin motstand mot en slik ordning. Det yrkesteoretiske kravet til fagarbeidere i 
bygg- og anleggsnæringen øker raskt. Her kan kort nevnes bruk av digitale verktøy, BIM 
(bygningsinformasjonsmodellering), Lean (kontinuerlig forbedring og veltrimmet 
produksjon), elektroniske tegninger og rapportering av produksjon og avvik, og retting av 
disse. Alle disse punktene krever en høyere yrkesteoretisk kompetanse enn tidligere.  
 
Faglig råd vil også vise til samme krav om yrkesteoretisk eksamen fra faglig råd for teknikk og 
industriell produksjon (TIP). De faglige rådene bygg- og anleggsteknikk, TIP og elektro 
representerer mellom 60 og 70 % av alle lærlinger i privat sektor. Det fremstår derfor for  



 
 
 
 
rådet som meget underlig at det ikke skal være mulig å finne en fornuftig løsning på dette 
kravet fra TIP og bygg og anlegg. Kravet om at det må innføres en yrkesteoretisk eksamen i 
Vg3 ligger fast fra faglig råd for bygg- og anleggsteknikk sin side, men vi vil være   
løsningsorienterte når det gjelder hvordan ordningen utformes.    
 
 
Med hilsen 
 
 
Jørgen Leegaard (sign)       Hege Espe (sign)  
Leder         Nestleder  
 
 
 



 

                                                                                                                 
Kunnskapsdepartementet 
Opplæringsavdelingen  
Postboks 8119 Dep  
0032 Oslo          7. februar 2017  
 
Att: Sture Berg Helgesen 
 
Gjennomgående dokumentasjon for utdanningsprogrammet bygg- og 
anleggsteknikk 
 
Faglig råd viser til tidligere prosess og møter i forbindelse med rådets krav om at det må 
etableres gjennomgående dokumentasjon i Vg1 og Vg2 i skolen. Rådet viser særlig til 
forsøket som ble gjennomført av Utdanningsdirektoratet sammen med flere fylker og faglig 
råd.  
 
Rådet har blitt muntlig informert om at statsråd Torbjørn Røe Isaksen ikke vil innføre en slik 
gjennomgående dokumentasjon. Vi er ikke blitt informert om hvorfor og departementet har 
heller ikke formelt svart rådene med interesse i saken. 
 
Departementet kjenner godt til rådenes argumenter i saken. Vi ser særlig at det er 
utfordrende for skolene og bedriftene å følge hverandre i utdanningen når det ikke er et 
felles system for informasjonsutveksling om hvilke kompetansemål det undervises i på 
skolen eller hvilke kompetansemål bedriften arbeider med. Vi ser at skolene og bedriftene 
finner løsninger på dette, men alle må finne sine løsninger, og det brukes ikke et felles 
system. 
 
Vi ber om at departementet snarest inviterer de aktuelle råd til møte hvor vi blir informert 
om hvordan departementet har tekt å løse denne saken.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jørgen Leegaard (sign)       Hege Espe (sign)  
Leder         Nestleder  
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2. Status yrkesfaglærerløftet - EVU Pilot vår og høst 2017

• Utdanningsdirektoratet fikk søknader fra til 
sammen syv UH-institusjoner november 2016. 

• Det ble søkt totalt om utvikling av 37 tilbud. 

• Utvikling i denne sammenhengen er enten 
nytt/justert innhold eller en annen måte å 
organisere innholdet på. 

• Direktoratet har innvilget søknader for utvikling 
og gjennomføring av 18 tilbud. 

• Tilbudene som er godkjent har oppstart hhv. 
våren og høsten 2017.

UH-institusjon EVU-tilbud (kombinert)*

NTNU Yrkesfaglig fordypning – yrkesrelevant opplæring

Veiledning og relasjonskompetanse for instruktører, 
faglige ledere og yrkesfaglærere
Vurdering for læring i yrkesfagene

Nye miljøkrav – effektiv energibruk

NMBU Yrkesdidaktikk og aksjonslæring (naturbruk)

Høgskulen i Vestlandet Pedagogiske metodar og yrkesdidaktikk

Elevkunnskap og rettleiing

Yrkesfagleg kompetanse i breidde og djubde

Vurdering for læring i yrkesfagene

Universitet i Agder Metodemangfold for en sammensatt elevgruppe
Veiledningskompetanse i yrkesfag

Faglig oppdatering innenfor teknologifagene 
Bruk av IKT og E-læring i yrkesfagene 

Høgskolen i Oslo og Akershus Yrkesretting av programfagene

Anvendelse av ny teknologi

Veiledning og coaching 

Innovasjonspedagogikk

Elevkompetanse og relasjonskompetanse



Status yrkesfaglærerløftet - EVU Pilot vår og høst 2017 (pr des. 2016)

 EVU-YFLL 2017  (449 studieplasser totalt)

HiØ
Østforld, Vestforld (Buskerud, 
Telemark)
Avslag

?

?

?
?

UiNord
Nordland, N-Trøndelag
Avslag

HiSF/HiV
Sogn og Fjordane, Hordaland

•Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk 35
•Elevkunnskap og rettleiing 35
•Yrkesfaglig kompetanse – i bredde og 
djubde 35
•VfL 35

140

NTNU
Nordland, S-Trøndelag, N-Trøndelag

•YFF – yrkesrelevant opplæring 24
•Veiledning og relasjonskomp. for I, FL og YFL 24
•VfL i yrkesfag 35
•Nye miljøkrav – effektiv energibruk 24

107

UiA
Vest-Agder, Aust-Agder

•Metodemangfold for sammensatt elevgr. 15
•Veiledningskompetanse i yrkesfag 15
•Faglig oppdatering innenfor teknologifag 15
•Bruk av IKT og E-læring i yrkesfag 15

60

HiOA
Oslo, Akershus, Rogaland, Hordaland

•Yrkesretting av programfag 30
•Anv. Av ny teknologi 20
•Veiledning og coatching 30
•Innovasjonspedagogikk 30
•Elev- og relasjonskompetanse 20

130

NMBU
Oppland, Akershus, Østfold (Oslo)

•Yrkesdidaktikk og aksjonsforskn. (NA) 12
12?

? ?



Yrkesfaglærerløftet – Generell informasjon 1

Kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere. Ei undersøking basert på OECD Teaching and 
Learning International Survey (TALIS)

Et av tiltaka i strategien er å kartlegge behovet for kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere. Målet 
er å skaffe oppdatert informasjon som kan bidra til å utvikle tiltak som er godt tilpasset behovet til 
målgruppen. Hovedfunnene i kartleggingen viser at:

• yrkesfaglærere foretrekker praksisrelevante aktiviteter
• det er behov for mer kompetanse om eget fagområde og didaktikk
• det er utfordrende med brede utdanningsprogrammer og faglig oppdatering
• det er mest faglig samarbeid mellom lærere på yrkesfag

Rapporten er publisert her:
http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/kompetanseutvikling-blant-yrkesfaglarere/

http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/kompetanseutvikling-blant-yrkesfaglarere/


Yrkesfaglærerløftet – Generell informasjon 2

Kombinerte etter- og videreutdanningstilbud i 2017 (pilot)

I oktober 2016 sendte Utdanningsdirektoratet en kunngjøring til alle offentlige universitets- og 
høgskoleinstitusjoner (UH) om midler til utvikling og gjennomføring av kombinerte etter- og 
videreutdanningstilbud i 2017 (pilot). 

Målgruppen for tilbudene er yrkesfaglærere som underviser i programfagene på yrkesfag. 
UH-institusjonene kunne søke om tilbud innen tre temaområder: 
- pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk (temaområde 1), 
- elevkunnskap og veiledning (temaområde 2) og 
- yrkesfaglig kompetanse – i bredde og dybde (temaområde 3). 

Det var et krav til UH-institusjonene om samarbeide med en eller flere fylkeskommuner om å utvikle 
tilbudene, og med virksomheter/partene i arbeidslivet der dette er relevant. 

UH-institusjonene får midler til utvikling og gjennomføring av tilbud i tråd med satsene i 
Kompetanse for kvalitet. Deltakende fylkeskommuner administrerer kompensasjonen til 
lærere/skoler. 

Utdanningsdirektoratet fikk søknader fra til sammen syv universitets- og høyskoleinstitusjoner. Det 
ble søkt totalt om utvikling av 37 tilbud. 



Yrkesfaglærerløftet – Generell informasjon 3

Kombinerte etter- og videreutdanningstilbud i 2017 (pilot)

Utvikling i denne sammenhengen er enten nytt/justert innhold eller en annen måte å organisere 
innholdet på. Direktoratet har innvilget søknader for utvikling og gjennomføring av 18 tilbud. 
Tilbudene som er godkjent har oppstart hhv. våren og høsten 2017.

Det vil gis tilbud til om lag 449 yrkesfaglærere fra 13 fylkeskommuner og én privat videregående 
skole. Antallet lærere er beregnet ut fra institusjonenes øvre grense for antall deltakere i tilbudene. 

Deltakende skoleeier får økonomisk godtgjøring per yrkesfaglærer som deltar i tilbudene: 
• For lærere som tar tilbud som videreutdanning får skoleeier enten vikar- eller stipendmidler tilsvarende satsene 

som benyttes i Kompetanse for Kvalitet. 
• For lærere som tar tilbud som etterutdanning mottar skoleeier stimuleringsmidler. 

Videre gjør vi oppmerksom på at finansieringsordningen for deltakende skoleeier er en del av 
piloteringen. Det kan bli benyttet andre finansieringsordninger ved en eventuell videreføring av de 
kombinerte etter- og videreutdanningstilbudene.
.



Yrkesfaglærerløftet – Generell informasjon 4

Videreutdanning i fellesfag

Flere av videreutdanningstilbudene i strategien Kompetanse for kvalitet er rettet mot lærere som 
underviser i fellesfagene i videregående opplæring. Det gjelder særlig tilbud i norsk, engelsk, 
matematikk og naturfag.
Yrkesfaglærere som gis mulighet til å ta videreutdanning i fellesfag ved å delta i Kompetanse for 
kvalitet.

Nytt kursmateriell for fag- og yrkesopplæringen (etterutdanningsmateriellet) 

I 2011 lanserte Utdanningsdirektoratet et etterutdanningsmateriell for aktørene i fag- og 
yrkesopplæringen. Det ble etter hvert behov for å oppdatere materiellet, og i 2015 gikk 
Utdanningsdirektoratet i gang med dette. På https://www.udir.no/fag-og-svenneprover/ og 
https://www.udir.no/folg-opp-larling/ er det nå publisert følgende nye tekster:

•"Lage og vurdere fag- og svenneprøver", som retter seg mot prøvenemndsmedlemmer. 
•"Ta prøve", som retter seg mot kandidater. 
•"Følge opp lærlinger", som retter seg mot instruktører og faglige ledere.

Målgruppen for kursmateriellet er primært instruktører, faglige ledere og prøvenemndsmedlemmer. Selv 
om de nye tekstene retter seg mot bestemte målgrupper, både kan og bør de leses av personer utenfor 
de respektive målgruppene.

https://www.udir.no/fag-og-svenneprover/
https://www.udir.no/folg-opp-larling/


Oppdatert etterutdanningsmateriell – Generell informasjon 5

Følge opp lærling i bedrift
Som faglig leder og instruktør er dere lærlingenes nærmeste støttespillere i lærebedriften. 
Sammen skal dere sørge for at lærlingene får opplæringen de har krav på. Her finner dere 
informasjon om oppgavene som følger med dette ansvaret, og råd og tips om hvordan dere kan 
planlegge og gjennomføre opplæringen.

Filmene ligger fortsatt noe ustrukturert på: 
http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-
videreutdanning/etterutdanningsmateriell-fag--og-
yrkesopplaring/

Følge opp lærling: 
http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-
opplaring/folg-opp-larlinger/

Prøve:

http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/fag--
og-svenneprover/

http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/etterutdanningsmateriell-fag--og-yrkesopplaring/
http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/folg-opp-larlinger/
http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/fag--og-svenneprover/


Yrkesfaglærerløftet – Generell informasjon 6

Nettbasert kompetansetilbud for lærebedriftene

Utdanningsdirektoratet vil utvikle et nettbasert kompetansetilbud i Vurdering for læring som er 
rettet mot lærebedriftene, og som også kan brukes av andre aktører i fagopplæringen. Det nettbaserte 
tilbudet skal være et supplement til fylkeskommunens kompetansetiltak for aktørene i fagopplæringen, 
og det kan benyttes i kombinasjon med arbeid i lærende nettverk og samlinger i fylkeskommunens 
regi. Arbeidet med å utrede muligheter, behov og eventuell utlysning av oppdrag skjer høsten 2016/ 
våren 2017. Det må påregnes tid til å utvikle tilbudet.

Kompetanseutviklingstilbud for prøvenemnder

Direktoratet har satt i gang et arbeid for å få et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne foreslå 
målrettede tiltak for målgruppen.



Status yrkesfaglærerløftet – Generell informasjon 7

Stipend PPU/YFL
Stipend til ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å ta Praktisk-pedagogisk 
utdanning (PPU og PPU-Y) eller Yrkesfaglærerutdanning (YFL), og stipend for å 
rekruttere personer utenfor skolesektoren til yrkesfaglærerutdanning (PPU-Y eller 
YFL).

Link til Udir.no:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-
videreutdanning/ppuyfl/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/ppuyfl/


Stipend PPU/YFL – Stipendstørrelse – Generell informasjon 8

PPU og PPU-Y (60 stp. – 2-årig deltid) – kr 100 000
YFL (180 stp. – 3-årig deltid) – kr 200 000

Utbetaling til stipendmottaker via skoleeier 
• første halvpart ved oppstart
• andre halvpart ved fullført og bestått 



Stipend PPU/YFL - Stipend PPU & YFL 2016 – Generell informasjon 9

Antall søknader 
(godkjente & bekreftede)

Stipendtype

Studium
Utdannings-

stipend
Rekrutterings-

stipend
Sum

PPU 435 435
PPU-Y 223 34 257
YFL 121 54 175
Bygg- og anleggsteknikk 30 13 43
Design og håndverk 6 1 7
Elektrofag 21 12 33
Helse- og oppvekstfag 15 7 22
Restaurant- og matfag 8 11 19
Service og samferdsel 6 6
Teknikk og industriell
produksjon

35 10 45

Totalsum 779 88 867



3. Endringer i utdanningsstøtte for utenlandsopphold

Høring om forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2017-
2018: 
Departementet foreslår en presisering som skal sørge for klar 
hjemmel i regelverket for at lærlinger som tar hele læretiden ved en 
bedrift i utlandet skal kunne få støtte i læretiden. Gjeldende ordlyd 
kan tolkes som om det ikke er anledning til støtte dersom hele 
læretiden tas i utlandet.



4. Søkere til læreplasser og godkjente søkere i 2016

https://sokeresultat.udir.no/?query=S%C3%B8kere%20til%20l%C3%A6replasser%20og%20godkjente%20s%C3%B8kere%20i%
202016&start=1



Oversikt utdanningsprogram - Søkere og godkjente lærekontrakter 

Totalt Primærønske Annet ønske Totalt Primærønske Annet ønske
Bygg- og anleggsteknikk 4 795                 3 764                 3 262                 502                    3 322                 2 547                 2 119                 428                    
Design og håndverk 1 333                 975                    944                    31                      711                    453                    432                    21                      
Elektrofag 4 425                 2 898                 2 517                 381                    3 504                 2 305                 1 969                 336                    
Helse- og oppvekstfag 5 081                 3 507                 3 325                 182                    2 924                 2 122                 1 978                 144                    
Medier og kommunikasjon 172                    84                      81                      3                         93                      28                      25                      3                         
Naturbruk 801                    549                    513                    36                      504                    325                    298                    27                      
Restaurant- og matfag 1 567                 1 078                 945                    133                    1 168                 777                    669                    108                    
Service og samferdsel 3 780                 2 363                 2 061                 302                    2 749                 1 709                 1 444                 265                    
Teknikk og industriell prod 5 733                 3 865                 3 059                 806                    4 518                 3 117                 2 404                 713                    
Alle program 27 687              19 083              16 707              2 376                 19 493              13 383              11 338              2 045                 

Søkere Søkere
Godkjente lærekontrakter

Herav ungdomsrett
Søkere og godkjente lærekontrakter

Alle rettstatuser
Godkjente lærekontrakter



Andel søkere som har fått godkjent lærekontrakt, 
Månedlig utvikling siste tre år, Bygg- og anleggsteknikk

22,3 

44,6 

63,2 

70,4 
73,7 75,6

22,1

44,9 

63,7 

70,1 
73,5 75,4 

25,8 

48,2 

66,2 

72,7 
76,8 78,5 

Bygg- og anleggsteknikk

1.Aug  1.sep 1.okt 1.nov 1.des 31.des

2014 1.Aug  1.sep 1.okt 1.nov 1.des 31.des

2015 1.Aug  1.sep 1.okt 1.nov 1.des 31.des

2016



5. Meld. St. 28 (2015-2016) om fornyelsen av Kunnskapsløftet
(og Innst. 19 S (2016-2017) )

Meld. St. 28
(2015–2016)

Melding til Stortinget

Fag – Fordypning – Forståelse

En fornyelse av Kunnskapsløftet



Foreløpig oppsummering av mål for fagfornyelsen

• Formål: Styrke elevenes dybdelæring og forståelse

- Læreplaner for fag skal ha et relevant innhold, tydeligere prioriteringer 
og legge bedre til rette for dybdelæring

- Sammenhengen mellom fag og mellom de ulike delene i læreplanverket 
skal være god

- Læreplanverket skal være et godt styringsdokument og arbeidsverktøy
for alle nivåer i skolen

- Skoler og skoleeiere skal forstå og ta i bruk det nye læreplanverket i det 
daglige arbeidet med elevene og i det kontinuerlige utviklingsarbeidet



Ny kompetansedefinisjon for fagfornyelsen:

«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»



Fagfornyelse– noen av tiltakene
• Alle fagene i grunnopplæringen og de gjennomgående fagene i

videregående opplæring skal gjennomgås og fornyes
• Tydeligere prioriteringer - dybdelæring - fagenes kjerneelementer       
• Bedre progresjon og sammenheng mellom fag

• Hovedprinsippene fra Kunnskapsløftet skal ligge fast
• Kompetansemål (fornyet kompetansebegrep)
• De grunnleggende ferdighetene videreutvikles
• Verdiløft gjennom ny generell del og som skal innlemmes i alle fag på alle nivåer

• Tre prioriterte tverrfaglige temaer i fagfornyelsen
• bærekraft, 
• demokrati og medborgerskap
• folkehelse og livsmestring.

• Flere læreplanspørsmål:
• Færre og mer overordnede kompetansemål, inkludere læringsstrategier og 

refleksjon over egen læring og fagspesifikk omtale av vurdering i læreplanene, 
styrke praktiske og estetiske fag, utdanningsprogramspesifikk del i fellesfagene 



Fagfornyelse – noen av tiltakene

• Gjennomgå hvordan standpunktvurdering og eksamen samlet sett kan gi 
pålitelig og relevant informasjon om elevenes kompetanse, og vurdere hvordan 
vurderingssystemene bedre kan legge til rette for elevenes læring.

• Vurdere en gjennomgang av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet 
(NKVS) og komme tilbake til Stortinget på egnet måte i løpet av våren 2017. 

• Vurdere hva sektoren trenger i det lokale arbeidet med læreplan, og 
utarbeide støttemateriell/veiledninger for å underlette dette arbeidet. 

• Sørge for at innovasjons- og entreprenørskapskompetanse vektlegges og 
inkluderes i fornyelsen av fag og læreplanarbeidet. 



Foreløpige planer for involvering i fagfornyelsen
• Strategi for involvering:

• KD ønsker en strategi for involvering av sentrale 
organisasjoner og institusjoner, slik at disse kan være 
orientert, bidra og forplikte seg i arbeidet med 
fagfornyelsen

• De involverte som forplikter seg til strategien:  
• Nasjonale myndigheter, KS, Norsk Lektorlag, 

Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, 
Utdanningsforbundet, Nasjonalt råd for lærerutdanning 
(NRLU) og Sametinget.

• Bred involvering og ulike former for involvering: 
• Andre aktører i og utenfor skolesystemet vil også ha 

viktige bidrag til fagfornyelsen, blant annet ulike 
interesseorganisasjoner, andre samfunnsaktører og 
representanter for arbeids- og næringsliv

• Ta i bruk ulike arenaer for deltakelse som kan stimulere 
til kunnskapsutvikling, dialog og samarbeid



Ny generell del av læreplanverket

• Utdype verdigrunnlaget 
(formålsparagrafen) og overordnede 
målsettinger for opplæringen

• Opplæringens brede lærings- og 
kunnskapssyn 

• Bedre sammenheng - ny generell 
del skal henge tettere sammen med 
læreplaner for fag

• Skal samlet sett egne seg godt som 
støtte og styring for alle nivåer i 
skolen 

• Pedagogisk verktøy
• Tydeligere grunnlagsdokument for 

kvalitetsutvikling

(Meld. St.28) 



Strategien for fagfornyelsen skisserer følgende tidsplan for arbeidet. 

Fase 1 (2017 - 2018): 
I den første fasen skal det blant annet avgjøres hvordan verdigrunnlaget fra ny generell del skal integreres i 
fagene. De tverrfaglige temaene skal utvikles, de grunnleggende ferdighetene videreutvikles, og det skal 
besluttes hvordan disse skal integreres i fagene. I denne fasen skal det lages retningslinjer som beskriver de 
sentrale prinsippene for utformingen av de nye læreplanene. 

Fase 2 (2018-2019): 
Nasjonale myndigheter oppnevner læreplangrupper for de enkelte fagene, som er sammensatt av lærere 
med praktisk erfaring fra skolen og andre fagpersoner med faglig, pedagogisk, didaktisk og fagdidaktisk
kompetanse. De skal utarbeide utkast til læreplaner. Disse utkastene skal referansegruppen kommentere 
på, før de blir sendt på offentlig høring. 

Fase 3 (2019 -): 
I denne fasen skal skoler, skoleeiere og lærerutdanningene få tid og mulighet til å forberede seg på å ta 
læreplanene i bruk.

Ref. Regjering.no 7.2.2017, link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skal-fornye-fagene/id2537895/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skal-fornye-fagene/id2537895/


6.
Status i utprøvingen av
vekslingsmodeller



Hva er vekslingsmodeller?

Opplæringsmodeller der opplæringen 
veksler mellom skole og bedrift

 Læretiden starter tidligere
 Noe opplæring i skole gjennom 

hele opplæringsløpet



Status fra rapportene

Fylke Utdanningsprogram Oppstart Framdrift

Akershus HO 2013

Finnmark HO og NA 2014

Hedmark HO, DH og MK 2013 og 2014

Hordaland HO og BA 2013

Møre og Romsdal HO 2014

Nordland HO 2013

Nord-Trøndelag HO 2014

Oppland TIP, HO og BA 2014

Oslo BA, DH, HO og TIP 2012, 2013 og 
2014

Sogn og Fjordane BA 2014

Telemark SS 2014

Troms HO 2013

Østfold SS 2014



Statusrapport fra forskningen

 Casebasert undersøkelse, seks case
 Problemstilling: Hvilken betydning 

har vekslingsmodellene for elevers 
og lærlinger faglige utvikling, 
motivasjon og gjennomføring? 

 Kontekst: vekslingsmodeller som en 
del av diskusjonen om faglig 
spesialisering/ fordypning

 Sterkere samarbeid mellom skole og 
arbeidsliv

 Vellykket for elevenes/ lærlingenes 
faglige utvikling og motivasjon 

 Sterkere sammenheng i 
utdanningen

 Veksling passer ikke for alle
 Ulike erfaringer med 

gjennomføring/frafall
 Arbeidskrevende å gjennomføre
 Vekslingsmodeller skaper mer 

uklarhet om ansvarsforhold og fører i 
noen tilfeller til at skolen tar en 
sterkere styring av opplæringen i 
lærefaget

Delrapport 1: Organisering og iverksetting
Delrapport 2: Innhold og læring



 Gode faglige resultater
 Motiverte elever/lærlinger opplever økt 

sammenheng i opplæringa
 Sterkere samarbeid mellom skole og 

arbeidsliv
 Passer ikke for alle
 Grense for fleksibilitet? 
 Økonomi – samarbeid koster, små 

grupper, en del manuelle prosesser
 Ansvarsfordeling i fagopplæringa
 Tidligere yrkesvalg
 Sterkere yrkesidentitet?
 Krever flere læreplasser? 
 Arbeidstidsordninger for lærere
 Fordypning vs. bredde



Hva gjør vi nå?



Føringer for utprøving av vekslingsmodeller

 Samfunnskontrakten 
 SRYs arbeidsgruppes notat
 Meld St. 13 (2011-2012)
 Meld. St. 20 (2012-2013)
 Oppdragsbrev 4-13 og 9-14
 Prop. 1 S (2015–2016)
 Innst. 12 S (2015–2016)



Alternativer for videreføring

Tre hovedalternativer: 
I. Videreføring av vekslingsmodeller 

anbefales ikke.
II. Videreføring av vekslingsmodeller 

som en mulig organisering av 
opplæringen på lokalt nivå 
anbefales.

III. Videreføring av vekslingsmodeller 
som hovedmodell i 
tilbudsstrukturen anbefales for 
ett/flere/alle lærefag. 



Alternative modeller 

• 0+4 - full opplæring i bedrift
• 1+3 i bedrift
• TAF/YSK
• Vekslingsmodeller/ 1+3-veksling / 2+2 med annen organisering/ …
• Modulstrukturert opplæring 
• Fleksibel fag- og timefordeling 



De faglige rådene om veksling 

 FRBA  mener veksling mellom skole og bedrift gir den beste 
fagutdanningen for de fleste fagene i BA- Rådet ønsker mer 
veksling for anleggsgartner, byggteknikkfagene, KEM-fagene og 
malefagene. 

 FRHO mener forsøkene med veksling bør fortsette. Rådet mener 
veksling er en god metode.

 FRDH ønsker mer veksling for frisørfaget. 
 FRTIP omtaler veksling som organisering av opplæringen. Rådet 

ønsker fleksibilitet i fagopplæringen og at avvik fra ordinær 
modell enkelt bør kunne gjennomføres i samarbeid med skole og 
næringsliv. 

 FRNA anbefaler vekslingsmodell for hovslagerfaget. 
 De øvrige rådene har ikke nevnt veksling i særlig grad.



Tilbudsstruktur

Læreplasser, 
samarbeid og 
lokale nettverk

Veksling Kompetansesentre

Læreplaner

Modulstrukturert 
opplæring

Relasjon til andre modeller og tiltak



Veien videre

 Rapporteringer to ganger i året

 Involvering faglige råd og SRY 

 2013/14 - avlegger fagprøve i 2017

 Delrapport fra Fafo desember 2017 og sluttrapport i 

2018

 Kunnskapsgrunnlag

 Dele informasjon og erfaringer

 Behov for veileder?



7. Fellesmøte Kunnskapsministeren, SRY og FR – 07.12.2016

Utstyrssituasjonen i videregående skole v/Ideas2Evidence
På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Ideas2Evidence levert en hovedrapport om 
utstyrssituasjonen i videregående skole «Godt nok eller best mulig» nå høsten 2016 
(Ideas2evidence rapport 6/2016). Sammen med delrapporten «Utstyrt for læring», som ble 
publisert i januar 2016, formidler den resultatene og konklusjonene fra denne kartleggingen.

Rapporten bygger på en landsomfattende kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående 
opplæring, omfatter alle utdanningsprogram på Vg1 og et utvalg programområder på Vg2. Den er 
rettet mot alle videregående skoler i Norge. I tillegg er det gjennomført en undersøkelse blant alle 
lærebedrifter som rekrutterer lærlinger fra de utvalgte programområdene.

Ideas2evidence skulle:
• Kartlegge over utstyrssituasjonen for hver fylkeskommune og for de ulike 

utdanningsprogrammene
• Vurdere utstyrsbehov med utgangspunkt i utstyrets relevans i forhold til kompetansemål, og 

i forhold til lærebedriftenes behov
• Vurdere potensial for bedre samarbeid med virksomheter om bruk av utstyr når elever er 

utplassert, og om avhending av utstyr til virksomheter
• Undersøke rutiner og praksis for å ivareta helse, miljø og sikkerhet for oppgradering av 

utstyr, og for samarbeid med virksomheter om utstyr.



Fellesmøte Kunnskapsministeren, SRY og FR – 07.12.2016

Utstyrssituasjonen i videregående skole v/Ideas2Evidence

• Undersøkelsen viser at utstyrssituasjonen i videregående skoler generelt er vurdert 
som god, men at det samtidig er betydelige forskjeller mellom skoler og 
utdanningsprogrammer.

• En trend er at utstyrstunge utdanningsprogram og fag har størst utfordringer med 
utstyr. 

• Der skolen og bedriftene samarbeider tettere er også utstyrskvaliteten størst.

Den korte diskusjonen etter presentasjonen, pekte på kompleksiteten i undersøkelsen 
og hva de forskjellige respondentene la i begrepene utstyrskvalitet og kvalitet. SRY har 
bestemt at saken settes opp på et senere møte.



Fellesmøte Kunnskapsministeren, SRY og FR – 07.12.2016

Innlegg fra leder i SRY, Trude Tinnlund

Leder for SRY innledet med å si at trepartssamarbeidet er en bærebjelke i 
norsk fag- og yrkesopplæring. Gjennom SRY og de faglige rådene arbeider både 
utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet for å skape en solid 
yrkesfaglig utdanning.

Det har vært svært stor aktivitet i de faglige rådene dette året med bl.a. 
utviklingsredegjørelsene som igjen har vært grunnlag for direktoratets forslag til 
ny tilbudsstruktur. SRY har i tillegg til tilbudsstrukturen konsentrert sitt arbeid 
rundt flere overordnede hovedaktiviteter som Yrkesfaglærerløftet, 
formidlingssituasjonen, Riksrevisjonens rapport om fag- og yrkesopplæring, 
yrkesopplæringsnemndenes rolle og ansvar, stortingsmelding om livslang 
læring og utenforskap og mandat for nyoppnevning av faglige råd og SRY. 



Fellesmøte Kunnskapsministeren, SRY og FR – 07.12.2016

Innlegg fra ledere i tre faglige råd
Faglig råd for naturbruk, ved leder Arvid Eikeland

Naturbruk er et lite utdanningsprogram hvor vi finner 4% av de som velger 
yrkesfag.
Lederen pekte på at naturbruk er en næring hvor grønn konkurransekraft er 
mer aktuell enn noen gang. Utfordringene er å få næringen til å etterspørre den 
kompetansen som er nødvendig for å følge med i utviklingen. Naturbruk er 
opptatt av ansettelsesbare fagarbeidere, at opplæringen må ivareta 
nødvendige sertifiseringer og nasjonale krav, samt utfordringene med 
kompetanse og fag som ligger i skjæringspunktet mellom utdanningsprogram. 
Lærefagene i naturbruk er små og det er store utfordringer i fylkeskommunene 
med å dimensjonere riktig. Spørsmålet om regionssentre kan bli viktig i denne 
sammenheng, jfr rapport til KD med forslag til endringer i tilbudsstrukturen. 
•



Fellesmøte Kunnskapsministeren, SRY og FR – 07.12.2016

Innlegg fra ledere i tre faglige råd
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon ved leder Tone Belsby

Rådet ser fordelen med en bred inngang i utdanningsprogrammet og er 
fornøyd med forslaget til ny struktur slik det nå foreligger, jfr rapport til 
KD med forslag til endringer i tilbudsstrukturen. Rådet mener at det er 
beklagelig at høringen utsettes til våren. Teknikk og industriell 
produksjon er opptatt av sentralt gitt teoriprøve på Vg3 og ser frem mot 
en avklaring på dette området. De pekte videre på at utstyrssituasjon i 
flere av deres fag har store utfordringer, og rådet ber om at 
myndighetene kommer med konkrete tiltak på dette feltet. For eksempel 
kan regionale kompetansesentre bidra ift utstyrssituasjonen, jfr rapport 
til KD med forslag til endringer i tilbudsstrukturen.
•



Fellesmøte Kunnskapsministeren, SRY og FR – 07.12.2016

Innlegg fra ledere i tre faglige råd
Faglig råd for bygg og anleggsteknikk ved leder Jørgen Leegaard

Rådet er opptatt av at SRY og de faglige rådene ikke bare skal gi råd om 
faglige saker, men også gi råd om politikkutforming som angår 
fagopplæringen. I oppdraget til gjennomgang av tilbudsstruktur er det 
presisert at man gjennom de faglige rådene har bedt om innspill i 
forhold til verdsetting og arbeidslivets behov. Rådet har nå foreslått en 
tilbudsstruktur på vegne av partene og arbeidslivets behov, og håper at 
dette tillegges vesentlig vekt. Rådet mener videre at de bør få mer 
innflytelse på læreplanenes innhold i hele opplæringen. Dette gjelder 
også læreplanene i fellesfagene, som er en viktig del av opplæringen for 
å få dyktige fagarbeidere.



Fellesmøte Kunnskapsministeren, SRY og FR – 07.12.2016

Innlegg fra Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 
Kunnskapsministeren har store forventninger til SRY og de faglige rådene gjennom det arbeidet 
som gjøres, de innspill og de klare rådene som gis. Han ønsker SRY og rådene enda mere med. 
Høringsfristen for gjennomgang av tilbudsstrukturen er utsatt til våren fordi departementet 
ønsker å gjøre en grundig vurdering før høringen. Dette mente kunnskapsministeren er viktig for 
at det skal bli en god høring og et best mulig resultat.

Hovedmålet er å ha en opplæring som gir oss fremdragende fagarbeidere. Kunnskapsministeren 
fokuserte på to store tema i tiden fremover - lærlingsituasjonen og tilbudsstrukturen.

Han var opptatt av at vi kan jobbe mer for å få bedre tall og statistikker som kan gi oss et verktøy 
til å dimensjonere på en enda bedre måte enn i dag. SRY og de faglige rådene ble også 
oppfordret til å forankre resultatet av arbeidet med tilbudsstrukturen spesielt i bedriftene og i 
arbeidslivet generelt. Tilbudsstrukturen vil aldri bli helt slik arbeidslivet ønsker seg det, men 
arbeidslivet må informeres og forstå hvorfor endringene er nødvendig.

Kunnskapsministeren avrundet sitt innlegg ved å peke på at det er viktig at SRY er et fagorgan og 
at de faglige rådene er helt nødvendige for å få innspill. Samarbeidet mellom departementet, 
SRY og de faglige råden kan alltid bli bedre, og statsråden er åpen for forslag til forbedringer.



8. Elektroniske
reiseregninger



Fra manuelle prosesser til digital selvbetjening 



Selvbetjeningsportal for mottaker av reiserefusjon

 Elektronisk løsning

 Digitalt førstevalg



Brukertilgang til selvbetjeningsportalen

 Allerede i oppdrag

 Nye eksterne



Innlogging 

 https://registrering.dfo.no

 ID-porten

https://registrering.dfo.no/


Registering av reiseregninger og refusjon

 Skjema for reise, fylles ut 
elektronisk senest 1 måned etter 
hver samling/reise



Innkurv Selvbetjeningsportal

 Reiseregninger til korrigering 

 Melding om nye oppgaver kommer på 
e-post 



Berg-Hansen

 Webportal

 Referanse: 1760xxx

 Betalingsmåte

 Oppretting av ny profil



Diverse informasjon på reisen

 Statens personalhåndbok 

 Sats for hotellovernatting: 1800,-

 Matutgifter

 Privat opphold

 Bruk av privatbil
 Godkjennes på forhånd

 Vedlegg



Mer informasjon 

Brukerdokumentasjon tilgjengelig på DFØ kundenett:
 http://www.dfo.no/Kundesider/Lonnstjenester/Selvbetjening/Selvbetj

eningsportal/
 Her finner du mer informasjon om ordningen 
 Videoveiledninger 

Udir.no:
 http://www.udir.no/Stottemeny/Om-direktoratet/Informasjon-om-

honorar-og-reiseregninger-/
 http://www.udir.no/Stottemeny/Om-direktoratet/Informasjon-om-

honorar-og-reiseregninger-/Selvbetjeningsportal/
 Folderen «På jobb for Utdanningsdirektoratet»
 Send epost til regnskap@udir.no om du har behov for hjelp

http://www.dfo.no/Kundesider/Lonnstjenester/Selvbetjening/Selvbetjeningsportal/
http://www.udir.no/Stottemeny/Om-direktoratet/Informasjon-om-honorar-og-reiseregninger-/
http://www.udir.no/Stottemeny/Om-direktoratet/Informasjon-om-honorar-og-reiseregninger-/Selvbetjeningsportal/
mailto:regnskap@udir.no


DFØ sin kundeside  - hjelp og tips



Brukerstøtte

DFØs Kundesenter:
 Telefon: 400 18 659
 E-post: lonn@dfo.no

Udir:
 For spørsmål knyttet til selve oppdraget ta 

kontakt med din kontaktperson

mailto:lonn@dfo.no




 

Bygg- og anleggsteknikk – sakkyndige for NOKUT 

Sakkyndige – Tømrer 

Navn Sakkyndig/vara Telefon E-post 
Ken Gordon Solfjeld Sakkyndig 936 86 797 leder@byggfag.org  
Arvid Søgaard Sakkyndig 951 72 460 arvid@bfoslo.no 

Øivind Ørnevik Sakkyndig 958 70 601 oo@byggmesterforbundet.no  
Håkon Straume Vara for Ken G Solfjeld 907 77 560/ 

934 16 562 
haastrau@online.no  

Jørgen Leegaard Vara for Arvid Søgård 481 48 240 Jorgen.Leegaard@bnl.no 

Håvard Hansen Vara for Øyvind Ørenvik 920 24 905 hansenhaa@gmail.com  
 

Sakkyndige - Rørlegger 

Navn Sakkyndig/vara Telefon E-post 
Ole Guttorm Brenden Sakkyndig  ole.guttorm.brenden@fellesforbundet.no 
Are Skaar Nielsen Sakkyndig 95526270 are@rornorge.no 
Geir Hallén Sakkyndig 417 69 598 geir216@gmail.com 

Kjetil Grønsberg  
 

Vara for  
Ole Guttorm Brenden 

922 68 232 
 

kjetil.gronsberg@gmail.com 
 

Hans Nicolai Reiersrud Vara for Are S Nielsen 413 98 448 nicolai@obu.no 
Martin Andersen Vara for Geir Hallén 97 49 00 00 martin@rornorge.no 

 

Sakkyndige - Betongfagarbeider 

Navn Sakkyndig/vara Telefon E-post 
Jan Petter Lyngstad Sakkyndig 932 02 617 jan.peter.lyngstad@fellesforbundet.org 
Asle Hermansen Sakkyndig 92 80 37 74 asle.hermansen@veidekke.no 
Jørn Sigmund Injar Sakkyndig 952 43 332 jorn@injar.no  
Tor Øyvind Hokåsmoen Vara for  

Jan Petter Lyngstad 
92 21 02 38  
 

tor.oyvind.hokasmoen@fellesforbundet.org  

Sjur Martin Alvsåker Vara for Asle Hermansen 99249095 sjur2909@osloskolen.no 
John Morten Nesvåg Vara for Jørn S Injar 93241764 s.maalekontor@gmail.com 

 

 

 

Oppdatert: 06.02.2017 
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