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Referat, faglig råd for 
bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 
 
       
Tid: Tirsdag 14. juni 2016 klokken 11:00 til 16:00. Middag fra 17:00. 
 
Sted: Utdanningsdirektoratet, 1 etg. Schweigaards gate 15 B, Oslo 

 
  

 
 
Medlemmer  
 
Deltatt: 

 
Representerer 
 
 

 
Jørgen Leegaard 

 
BNL  

Halvor Langseth  Fellesforbundet  
Petter Høglund  
Thomas Norland  

Utdanningsforbundet  
BNL  

Fred Arild Gyldenås 
Helge Haukeland 

MEF 
Arbeidsmandsforbundet  

Jarle Kristoffersen  Fagforbundet  
Marit Lensjø SL 
Ola Ivar Eikebø  
Marie Granøien 

KS  
Fellesforbundet 

  

Fra Utdanningsdirektoratet   
Åge Risdal (1) 
Karl Gunnar Kristiansen (2) 

Avdeling for fag- og yrkesopplæring 
Avdeling for fag- og yrkesopplæring 

 
Ikke deltatt:  
Adrian Sørensen 
Inge Rasmussen  
Anne Jensen 

Elevorganisasjonen 
Utdanningsforbundet 
NHO Service 

 
 

 
(1) Åge Risdal deltok ikke på møte mellom 13:00-14:00 (under sak 27-16) 
(2) Karl Gunnar Kristiansen deltok fra 11:00 – 12:00, under sak 28-16 
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Dagsorden: 
 
 
23-16 

 
Godkjenne innkallingen til dagens møte 
 
Vedtak: 
Rådet godkjente innkallingen.  
 

 
24-16 

 
Godkjenne referatet fra møtet 11. mars 2016 
 
Referat fra 6. og 7. april 2016: https://fagligerad.no/frba/ 
 
Vedtak: 
Rådet godkjente referatet. 
 

 
25-16 

 
Orienteringssak: 
 
Direktoratet orienterer 
 
Leder innledet med å vise til sakene og linkene oppgitt i innkallingen 
a) Samfunnskontrakten for flere læreplasser      
b) Hospiteringsordningen og Yrkesfaglærerløftet:  
 
Rådssekretær legger ved en presentasjon hvor det gis informasjon om 
yrkesfaglærerløftet, samfunnskontrakten og hospiteringsordningen. 
 

 
26-16 

 
Klagenemndsregistrering 
 
Gjennomgang av direktoratets arbeid med klagenemnder generelt, og bygg- og 
anleggsteknikk spesielt.  
 
Liste over dagens klagenemnder legges ved referatet. 
 
Vedtak: 
Faglig råd ønsker et register for alle fag som skal ha klagenemnd og prosedyre for disse. 
Faglig råd ber om at oversikten oppdateres raskes mulig og oversendes faglig råd. 
 
Faglig råd er også opptatt av at klagenemnder får nødvendig opplæring og oppfølging i 
sitt arbeid. Faglig råd ønsker informasjon om hvordan dette gjøres. 
 

 
27-16 

 
Teoretisk eksamen 
 
Det vises til tidligere behandling og brev til Kunnskapsdepartementet (KD) i saken om 
yrkesteoretisk eksamen i Vg3. Faglig råd mottok brev fra KD, vedlagt, 4. mai då. 
 
I KDs brevet vises det til Utdanningsdirektoratet brev av 16.06 2015 hvor direktoratet 
støtter forsalget om innføring av en yrkesteoretisk eksamen før avsluttende fag-
/svenneprøve.  
 
Jørgen Leegaard hadde møte med KD 9. mars 2016 for å drøfte saken. Departementet 
oppfatter at bakgrunnen for forslaget er et ønske om bedre kvalitetssikring av at 
lærlingene har en helhetlig innsikt og forståelse av faget. På bakgrunn av diskusjonen på 
møtet har departementet kommet til at det vil være mer formålstjenlig å følge opp saken 
ved å gjennomgå innhold og gjennomføring av fag- eller svenneprøver.   
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Departementet har bedt om forslag til hvordan en prøve som inkluderer en yrkesteoretisk 
del kan utformes.  
 
Vedtak: 
Det nedsettes en arbeidsgruppe som utformer forlag til hvordan fremtidens fag-
/svenneprøver kan gjennomføres, som inkluderer en yrkesteoretisk del.  
Gruppen legger frem sitt forsalg på møte 29. september.  
 

 
28-16 

 
Oppfølging av UR II ved Utdanningsdirektoratet 
 
AU invitert direktoratet for å få informert om arbeidet med Utviklingsredegjørelsen del II 
og prosessen med gjennomgang av tilbudsstrukturen. 
 
Karl Gunnar Kristiansen informerte og svarte på spørsmål fra rådets medlemmer. 
Presentasjonen Kristiansen benyttet legges ved referatet. 
 
 
Vedtak: 
Rådet tar informasjonen til etterretning. 
 

 
29-16 

 
Rådsmøte med fylkesbesøk 16.-17. november 2016 
 
Arbeidsgruppen (Jarle Kristoffersen, Thomas Norland og Åge Risdal) presenterte sine 
forslag til fylkesbesøk. Alternativene var:  
 
1. Troms, Tromsø-Bardufoss 
2. Nordland, Feierfaget, Sikkerhetssenteret Tjeldsund 
3. Nord og Sør Trøndelag, Trondheim og omegn 
 
Vedtak: 
Rådet ble enige om alternativ 3. Nord- og Sør Trøndelag, Trondheim og omegn. 
Arbeidsgruppen skal jobbe videre med programmet og gruppen ble utvidet med Marie 
Granøien.  
 
Arbeidsgruppen består nå av Thomas Norland, Jarle Kristoffersen, Marie Granøien og Åge 
Risdal. Arbeidsgruppen skal legge frem forslag til program ved neste rådsmøte 29. 
september 2016. 
 
Rådet vedtok også at det neste fylkesbesøket skal legges til Troms.  
  

 
30-16 
 

 
Eventuelt: 
 
Skifte av medlemmer i faglig råd bygg- og anleggsteknikk 
Nestleder Halvor Langseth (Fellesforbundet) og medlem Freda Arild Gyldenås (MEF) 
slutter i rådet og ble takket av under rådsmøte. Ny nestleder og nytt medlem vil bli 
konstituert på rådsmøte 29. september 2016. 
  

 
Møtetidspunkt videre i 2016: 
 
• Rådsmøte 29. september, i Utdanningsdirektoratets lokaler, kl 10:00 – 15:30 
• Fylkesbesøk og rådsmøte 16.-17. november i Trøndelag. 

 
 



  

Arbeidet med gjennomgang av  

tilbudsstrukturen 

14.6.2016  FRBA 



 

Hvorfor gjennomgå yrkesfagene? 

 

Store forskjeller mellom de 8 utdanningsprogrammene: 

• Svak rekruttering  til deler av fagene 

• For få fullfører med fagbrev 

• Noen fagbrev er lite brukt og verdsatt i arbeidslivet 

• «Tradisjonelle fag» og «nye fag»: Hvordan rekrutterer bransjene og i 
hvor stor grad har fagarbeideren en tydelig plass i bedriften 

Fokus på arbeidslivets behov for kompetanse 

Endringer i arbeidsmarkedet/samfunnsutvikling som kan få betydning 
for yrkesfagene 

Erkjennelse av at det ikke finnes EN modell som passer alle yrkesfag? 



 

Ulike typer forslag og anbefalinger fra faglige råd og andre aktører 

 

 Nye Vg1 

 Endringer på Vg2: splitte, legge ned, nye 

 Nedleggelser av lærefag 

 Nye lærefag 

 Forslag om fordypninger på Vg2 og Vg3 

 Nye opplæringsmodeller 

 Flytting av fag/fagområder 

 Nye navn 

 Landsdekkende opplæringstilbud 

 Yrkesfaglige utdanninger inklusiv studieforberedende kompetanse 



 

 

 

Frem til 15.april 
Eksterne leveranser 

1.mars 

Utvalgsrapporter 

10.mars 
Seminar om 
utvalgsrapportene 

mars-april 

Diverse forskning 

15.april 

Utviklingsredegjørelser 
 

 

15.april – august 
Intern behandling 

15.april- 
30.september Saksbehandling i 

Udir 

mai-juni  Drøfting og dialog 
med faglige råd, 
SRY og fylkes- 
kommuner 

September Behandling i  
SRY og FFU 

30.September Leveransefrist  
KD 

 

 

Høst 2016/Våren 2017 
KD og videre 

Fra 
1.oktober 

Saksbehandling i 
KD. Saken sendes 
deretter på offentlig 
høring 

Våren 2017 Beslutning i KD 

2017/2018 
Læreplanprosesser 
m.m. 

2019/2020 
Implementering  
(?) 

 

  



 

Utviklingsredegjørelsen FRBA- Overordnede spørsmål 

 

 Små fag- Kompetansesenter? 

 Brede fag med fordypninger 

 Veksling 

 Vg1 BA- som i dag 

 Vg2 anleggsteknikk- som i dag (med fordypning påført fagbrev) 

 Anleggsgartner til BA strukturen? 

 Vg2 byggteknikk i to Vg2-områder: Vg2 tømrer og Vg2 betong og mur 

 Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk i to Vg2-områder: Vg2 rør og Vg2 
ventilasjon, membran og taktekking.  

  



 

Noen refleksjoner 

 

 Stort kunnskapsgrunnlag – nokså stort omfang av endringsforslag 

 Rådene mener relativt mye om vg1 og vg2. For få anbefalinger om Vg3? 

 Noen større dilemmaer/åpenbare vanskelige diskusjoner 

 Smalere Vg1 slik forslagene foreligger: en mer spesialisert tilbudsstruktur? 

 Skal vi vurdere endringer utover det vi har fått inn forslag om? Lærefag 
som står svakt men hvor råd/utvalg ikke har kommet med tiltak. 

 Uenigheter mellom faglige råd og utvalg, mellom faglige råd eller innad i 
faglige råd 

 Direktoratets faglige vurderinger kan gå imot partenes anbefalinger 
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