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Inge Rasmussen Utdanningsforbundet 

 

  

Fra Utdanningsdirektoratet 

Kari Fyhn Avdeling for fag- og yrkesopplæring 

Åge Risdal 

 

Avdeling for fag- og yrkesopplæring 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 



   Side 2 av 5 

 

 

 

Dagsorden 

 

1 Godkjenne innkallingen til dagens møte 

 

Forslag til vedtak:  

Rådet godkjenner innkallingen. 

 

2 Godkjenne referatet fra møtet 3. november 2014  

 

Se vedlegg 1. 

 

Forslag til vedtak:  

Rådet godkjenner referatet fra møtet 3. november 2014.  

 

3 Orienteringssaker 

Høring – forslag til læreplan i Utdanningsvalg 

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endring i faget utdanningsvalg på 

høring. Sekretariatet mener faget utdanningsvalg er et viktig fag i ungdomsskolen som 

skal gjør elevene bedre forberedt på videregående opplæring. De faglige rådene avgjør 

selv om de skal avgi høringssvar i saken. 

Høringsfristen er 23. januar 2015. 

Utdanningsdirektoratet foreslår endringer i formål, hovedområder, grunnleggende 

ferdigheter, kompetansemål og vurderingsordningen. 

Endringene skal etter planen tre i kraft fra 1.8.2015 og vil gjelde fra og med 

opplæringsåret 2015-2016. 

Les og svar på høringsbrevet her: 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing---forslag-til-

endringer-i-utdanningsvalg/ 

Forslag til endring i læreplan for Utdanningsvalg på ungdomstrinnet, finner du i det 

elektroniske høringsverktøyet. 

https://hoering.udir.no/Hoering/11 

Alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass. Underveisrapport (Fafo) 

Fafos underveisrapport fra utprøvingen av alternativer på Vg3-nivå for elever som ikke får 

læreplass er nå publisert. Dere finner rapporten her. Rapporten undersøker hvordan et 

forsterket alternativ Vg3 har blitt organisert i fem ulike fylker. I tillegg ser den på hvem 

som får tilbudet og hvilken opplæring og oppfølging elevene får. Sluttrapporten fra 

utprøvingen vil være klar høsten 2015.  

 

 

 

 

 

 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing---forslag-til-endringer-i-utdanningsvalg/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing---forslag-til-endringer-i-utdanningsvalg/
https://hoering.udir.no/Hoering/11
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/FAFO/Fornoyd-med-alternativ-Vg3/
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4 Realfagene i grunnopplæringen 

 

Utdanningsdirektoratet har nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra skole- og 

UH-sektoren som skal vurdere innholdet i fellesfaget naturfag og programfagene biologi, 

kjemi, fysikk, geofag og teknologi og forskningslære i grunnopplæringen.  

Direktoratet ber de faglige rådene om å vurdere hvilke retninger innenfor naturfaget som 

er nødvendige og viktige innenfor de respektive utdanningsprogrammene, og besvare 

vedlagte spørreskjema (vedlegg 2).  

Svar sendes til Ellen Marie Bech: Ellen.Marie.Bech@utdanningsdirektoratet.no innen 15. 

desember. 

 

Dag Arne Midtland, lærer ved Hellerud videregående skole, var med da rådet behandlet 

en lignende henvendelse om matematikkfaget i april i år (se oppsummeringen i vedlegg 

3). Midtland vil også delta i diskusjonen om naturfag. 

 

5 Enkelt å være seriøs 

 

Byggenæringens Landsforening (BNL) har på oppdrag fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) nedsatt et utvalg som har vurdert hvilke tiltak som 

kan sikre kvalitet og redusere problemet med useriøse og dårlig kvalifiserte foretak i 

bygge- og anleggsnæringen.  

 

Jørgen Leegaard presenterer rapporten fra arbeidet. 

 

Rapporten finner du her: 

 

http://bnl.no/globalassets/dokumenter/rapporter/rapporten_enkeltavareserios_.pdf 

 

6 Høring – krav til eksamen for lærlinger innenfor bygg- og anleggsteknikk 

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag om å innføre en sentralt gitt skriftlig 

eksamen på Vg3 for lærlinger som går på utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk 

og som har fullført ordinært Vg1 og Vg2 i skole.  

Direktoratet foreslår endringer i læreplanens vurderingsordning på Vg3/opplæring i bedrift 

for fagene. 

Endringene skal etter planen tre i kraft fra 1.8.2015 eller senere. 

Les og svar på høringsbrevet her: 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering-krav-til-eksamen-

bygg-og-anleggsteknikk/ 

Du kan lese høringsdokumentene og svare på høringen her: 

https://hoering.udir.no/Hoering/13 

Vi ber om høringsinstansene synspunkter på forslagene. Høringsfristen er 1. mars 2015. 

 

mailto:Ellen.Marie.Bech@utdanningsdirektoratet.no
http://bnl.no/globalassets/dokumenter/rapporter/rapporten_enkeltavareserios_.pdf
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering-krav-til-eksamen-bygg-og-anleggsteknikk/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering-krav-til-eksamen-bygg-og-anleggsteknikk/
https://hoering.udir.no/Hoering/13
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7 Godkjenning av utenlandsk fagutdanning  

 

Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet om å utrede og anbefale en 

nasjonal ordning for godkjenning av utenlandsk fagutdanning (se vedlegg 4 og 5). 

 

Direktoratet ber de faglige rådene kommentere og gi skriftlige innspill til saken innen 

15.1.2015.  

 

Videre ønsker Utdanningsdirektoratet at de faglige rådenes innspill tas med til fellesmøte 

for leder og nestleder i SRY og de faglige rådene den 22.1.2015 for en avsluttende 

diskusjon før oppdragsbrevet besvares. 

 

Jørgen Leegaard innleder. 

 

8 Høring – Kan EUs mobilitetsverktøy brukes for å godkjenne kompetanse? 

 

Utdanningsdirektoratet sender med dette spørsmål om bruk av ECVET (European credit 

system for vocational education and training) kan være et egnet verktøy for å godkjenne 

kompetanse, på høring. 

Høringsfristen er 23. januar 2015. 

Direktoratet spør høringsinstansene om ECVET vil gjøre det lettere å overføre og 

anerkjenne enkeltpersoners læringsutbytte uavhengig 

av hvor og hvordan læringsutbyttet er oppnådd.  

Les høringsbrevet her og svar på høringen her: 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Kan-EUs-mobilitetsverktoy-

ECVETEuropean-creditsystem-for-vocational-education-and-training-brukes-for-a-

godkjenne-kompetanse1/ 

Utdanningsdirektoratets vurderinger av ECVET som verktøy for nasjonal og internasjonal 

mobilitet finner du i det elektroniske høringsverktøyet vårt. 

https://hoering.udir.no/Hoering/8 

Direktoratet ber om høringsinstansene synspunkter på forslagene. 

 

9 Splitting av felles programfag på Vg2 

 

I forrige møte behandlet rådet en henvendelse fra Utdanningsdirektoratet om splitting av 

felles programfag på Vg2. Utdanningsdirektoratet ønsket rådenes innspill og 

tilbakemelding om: 

 

 om splitting av felles programfag på Vg2 er aktuelt, og for hvilke fag 

 hvorfor det er aktuelt 

 hvordan splitting kan foregå 

 hvordan tiltaket kan løse utfordringer, og hvilke, innenfor de respektive 

utdanningsprogrammene. 

 

Rådet fattet følgende vedtak: 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Kan-EUs-mobilitetsverktoy-ECVETEuropean-creditsystem-for-vocational-education-and-training-brukes-for-a-godkjenne-kompetanse1/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Kan-EUs-mobilitetsverktoy-ECVETEuropean-creditsystem-for-vocational-education-and-training-brukes-for-a-godkjenne-kompetanse1/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Kan-EUs-mobilitetsverktoy-ECVETEuropean-creditsystem-for-vocational-education-and-training-brukes-for-a-godkjenne-kompetanse1/
https://hoering.udir.no/Hoering/8
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Rådet utsetter behandlingen av saken til 15.12. Rådssekretæren inviterer Udir v/ 

saksbehandler i læreplanavdelingen til å delta i diskusjonen. Rådssekretæren/AU skriver 

et utkast til svarbrev som sendes ut sammen med innkallingen til møtet.  

AU har drøftet med saksbehandler Ellen Marie Bech, og Bech stiller derfor ikke i rådsmøtet 

som opprinnelig planlagt. AU har utformet et utkast til svarbrev (vedlegg 6). 

Forslag til vedtak: 

FRBA kan ikke ta stilling til dette før vi har fullført gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Vi 

tar denne henvendelsen med i gjennomgangen. Rådssekretæren oversender svarbrevet til 

Utdanningsdirektoratet. 

 

10 Gjennomgangen av tilbudsstrukturen 

Jørgen Leegaard presenterer oppdraget (vedlegg 4, 7a og 7b) og NOU om fagskolen, og 

innleder til diskusjon. Aktuelle punkter: 

 

 informasjon fra fellesmøtet på Maarud 

 gjennomgående dokumentasjon – status i saken 

 pilot Vg3 - status i saken 

 oppfølging av henvendelsen fra FRTIP om møbel og tekstilfag.  

AU mener at rådet bør ta initiativ til å etablere en arbeidsgruppe med to medlemmer fra 

FRBA, to fra FRDH og to fra FRTIP. Gruppen skal jobbe med problematikken FRTIP 

skisserer i henvendelsen og gi en anbefaling til Utdanningsdirektoratet. 

Rådet lager en plan for dette og det øvrige arbeidet med gjennomgangen av 

tilbudsstrukturen.  

 

11 Møteplan 2015 

 

Dato Arrangement 

4.2 kl. 11-16 Rådsmøte  

7.4 kl. 11-16 Rådsmøte 

11.6 kl. 11-16 Rådsmøte 
 

12 Eventuelt 

 

 


