
 

 

Til   Kopi til: 

Medlemmer i Faglig råd design og håndverksfag: 

 

 

Varamedlemmer 

 

 

Referat rådsmøte 04. februar 2014 
 

Møtested: Frisørenes fagforening, Hammersborggata 9, 6. et.  

Møtetid: Kl. 10.00 -16.00 

Lunsj: kl 12-12.30 

 

Tilstede:  

Marianne Monsrud  

Janne O. Fraas  

Gry Sørlie  

Anne Kristin Modell  

Ellinor Guttorm Utsi  

Ragnvald Nore  

Øivind Engh  

Solveig Torgersen Grinder  

Cato Karpow  

Lise Fjeld  

Else Høines, Udir 

Marianne Westbye, Udir 

Monika Thollefsen, Udir 

  

Forfall: 

Ninni Jensen og vara Brith Anthonsen 

Niels Edvard Killi  

Berit Oska Eira  

Gunnleik Rostøl  

Karina Sandnes og vara  

 

Rådsmøtet åpnet med en presentasjonsrunde og informasjon om nye 

rådsmedlemmer og ny sekretær.  

Gry Sørlie går inn for Turid Alice Andersen fra KS.  

Turid Borud går inn for Kristin Flesjø som vara for Gry Sørlie fra KS. 

Kirsti Marie Talmo går inn for Anne Grete Refsnes fra KS som vara for Lise Fjeld. 

Tobias Arnø fra Elevorganisasjonen går ut og erstattes av vara Najma Omar. 

Monika Thollefsen overtar for Marianne Westbye som sekretær for rådet.  

Oppdatert oversikt over rådsmedlemmer finnes på: http://www.udir.no/Spesielt-

for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/Design-og-handverk/Medlemmer/   

Vår saksbehandler: Monika Thollefsen 
Direkte tlf: 23 30 27 04 
E-post: monika.thollefsen@utdanningsdirektoratet.no 

 
Vår dato:  
14.2.2014 
Deres dato: 
 

 
Vår referanse: 
2014/1006 
Deres referanse:  
 

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/Design-og-handverk/Medlemmer/
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/Design-og-handverk/Medlemmer/
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Saksliste  

 

Sak 1/14 Utviklingsredegjørelsen  

Marianne Westbye gav rådet en gjennomgang av retningslinjer for endringer i 

tilbudsstrukturen. Mariannes presentasjon ligger vedlagt referatet.  

Retningslinjene finnes på Udirs nettsider: 

http://www.udir.no/Upload/Fagopplaring/Rutiner%20og%20prosedyrer%20for%2

0endring%20av%20tilbudsstrukturen%20februar%202013yy.pdf?epslanguage=n

o  

 

Else Høines gav rådet en presentasjon om læreplaner og læreplanendringer med 

konkrete tilbakemeldinger til forslagene om endringer i læreplaner som rådet har 

fremmet i utviklingsredegjørelsen. Retningslinjer for utforming av læreplaner, 

fastsatt av KD, finnes på Udirs nettsider: http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-

og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Retningslinjer-for-utforming-av-lareplaner-

for-fag-/  

 

Tilbakemeldinger gitt til forslagene i utviklingsredegjørelsen:  

 Flere av forslagene bør konkretiseres  

 Læreplanene i LK06 har kompetansemål. Metode og innhold omfattes av 

det lokale læreplanarbeidet. 
 

Innspill fra rådet:  

 Utstyret i skolene svarer ikke til fagene i programmet, rådet ønsker at 

læreplanen sikrer mer verkstedarbeid, mer kjennskap til teknikker, at det 

arbeides med flere ulike materialer 

 Ønske om flere felles programfag på Vg1 

 
Marianne Monsrud gikk igjennom endringsforslagene i utviklingsredegjørelsen før 

rådet diskuterte de ulike forslagene og prioriteringer.  

 

Konkusjoner fra diskusjonen:  

 Styrking av håndverkene er hovedprioritet 

 Enighet om forslaget om navnendring 

 Endringene i læreplaner for Vg1 begrunnes med behovet for en sterkere 

vektlegging av håndverkskompetanse, sikre mer verkstedarbeid, samt 

sikre at elevene får erfaring med et bredere utvalg materialer og 

teknikker. Det er et behov for å tydeliggjøre nødvendigheten av en bredde 

i erfaringer fra håndverksfagene. 

 Ønske om å øke antall programfag fra 2 til 4.  

 I formål for faget Vg1, ordet «norske» tas ut av setningen «Formålet med 

felles programfag …» 

http://www.udir.no/Upload/Fagopplaring/Rutiner%20og%20prosedyrer%20for%20endring%20av%20tilbudsstrukturen%20februar%202013yy.pdf?epslanguage=no
http://www.udir.no/Upload/Fagopplaring/Rutiner%20og%20prosedyrer%20for%20endring%20av%20tilbudsstrukturen%20februar%202013yy.pdf?epslanguage=no
http://www.udir.no/Upload/Fagopplaring/Rutiner%20og%20prosedyrer%20for%20endring%20av%20tilbudsstrukturen%20februar%202013yy.pdf?epslanguage=no
http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Retningslinjer-for-utforming-av-lareplaner-for-fag-/
http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Retningslinjer-for-utforming-av-lareplaner-for-fag-/
http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Retningslinjer-for-utforming-av-lareplaner-for-fag-/
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 Skrive inn eget punkt om lokalt læreplanarbeid og behovet for en 

undersøkelse om hvordan læreplanene fungere ute i skolene 

 Forslaget om utvidet opplæring i skole settes «under streken», dette er 

noe rådet diskuterer og vurderer, men forslaget er ikke ferdig behandlet. 

Det er imidlertid viktig å få frem tilbakemeldingene rådet har fått får fra 

bransjene og at rådet har vurdert strukturendringer på bakgrunn av dette.  

 Enighet om forslag om voksne. Se også strategiplan. Fjerne begrepet 

aldersbetinget opplæringsrett. Håndverksfag er modningsfag – i en 

særstilling når det gjelder alder.  

 Legge til en ingress – små miljøer, interesseorganisasjoner, mange fag, 

ulike fag, er ikke tariffparter for alle fagmiljøene gjør det også vanskelig 

for rådet.   

 

Plan for arbeidet videre: 

Monika redigerer kapittelet om endringsforslag på bakgrunn av diskusjonen i 

møtet. I løpet av uke 7 blir et utkast sendt ut til alle rådsmedlemmene, 

tilbakemelding gis per e-post til Monika som oppsummerer tilbakemeldingene og 

sender ut disse sammen med nytt utkast. AU tar en siste behandling av 

redegjørelsen i sitt møte 5. mars. I etterkant av AU-møtet sendes en siste versjon 

av redegjørelsen til rådsmedlemmene for godkjenning. Revidert dokument sendes 

til Udir innen 14. mars. Udir foretar korrekturlesing og oppsummering av felles 

problemstillinger fra alle redegjørelsene før oversendelse til KD 15. april. 

 
Sak 2/14 Innspill til Fagskoleutvalget fra SRY 

Rådsleder introduserte saken. Rådemedlemmene hadde på forhånd fått tilsendt 

SRYs innspill til fagskoleutvalget.  

 

Vedtak 

Rådet støtter SRYs innspill. Rådet uttrykker bekymring for at det er 

kostnadskrevende for små håndverksfag å søke om opprettelse av fagskoletilbud. 

Solveig Grinder, i samarbeid med rådsleder og sekretær, utarbeider et svar med 

kommentarer knyttet til søknad om opprettelse av fagskoletilbud.  

  

Sak 3/14 Fylkesbesøk til Oppland, 8.-10. april 

Monika presenterte foreløpig program for fylkesbesøket. Oppland FK har kommet 

med forespørsel om rådet ønsker å besøke en gitarmaker og få informasjon om 

det pågående arbeidet med å søke om opprettelse av nytt fag, gitarmakerfaget.  

 

Innspill til programmet:  

 Rådet ønsker flere bedriftsbesøk f.eks. Spinnvill, Gudbrandsdalen 

Uldvarefabrik, Ellens Vevstue, Tornerose blomster, treskjærer Tom S. 

Borgersen   

 Rådet ønsker ikke å prioritere gitarmaker 
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Sak 4/14 Utenlandstur til Sveits 20.- 23. oktober 

Ragnvald presenterte programutkast for utenlandstur. Arbeidsgruppen foreslår å 

utvide reisen med en natt for å kunne reise ned kvelden før og starte programmet 

på morgenen dag 1.   

 

Innspill til programmet:  

 Endre dato til 20-23 for å unngå høstferie 

 Orientering om utdanningssystemet dag 1  

 I en presentasjon av utdanningssystemet vil det også være interessant 

med en orientering om håndverksfagenes status og rolle i grunnskolen 

 

Arbeidsgruppen og sekretæren jobber videre med programmet.  

 

Ettersendt sak – Høring om endring i privatskoleloven – innføring av 

midlertidig dispensasjonsbestemmelse  

Rådsleder introduserte saken og presenterte forslag fra AU om at høringen 

behandles i organisasjonene og ikke i rådet.  

 

Vedtak:  

Rådet avgir ikke høringssvar i saken.  

 

 

Orienteringssaker:  

 

Orientering fra fellesmøtet 22. januar, SRY- møte 29. januar og 

forespørsel om innspill til fellesmøte i august 

Rådsleder informerte fra fellesmøte og SRY møte og trakk fram følgende saker 

som var opp i fellesmøtet:  

 Gjennomgang av tiltak fra KD 

 Forslag til konferanse om internasjonalisering 

 Nylig publisert NIFU-artikkel «Videregående opplæring – tilstrekkelig 

grunnlag for arbeid og videre studier?» Artikkelen kan lastes ned her: 

http://www.nifu.no/files/2014/01/NIFUrapport2013-50.pdf  

 

Rådet etterspurte mer stabil informasjon om SRY-møtene. Sekretær ettersender 

referater og innkallinger til SRY-møter og fellesmøter til rådsmedlemmene. 

Rådsleder og nestleder orienterer fra fellesmøter.  

  

Rådet har fått forespørsel om innspill til fellesmøte i august 2014. Rådet kom med 

følgende innspill:  

 Studiepoeng for fagbrev i tillegg til studiekompetanse  

 Godkjenning av utenlandsk utdanning – et økende behov 

 

http://www.nifu.no/files/2014/01/NIFUrapport2013-50.pdf
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Løft håndverket 

Soveig T. Grinder informerte om nettverket Løfte håndverket som er et 

interessenettverk med mål om å opprettholde, styrke og spre kunnskap om 

tradisjonelle håndverksfag. Se nettside: http://www.maihaugen.no/no/Norsk-

handverksutvikling/Lofte-handverket1/    

 

Lærlingløftet 

Marianne Westbye presenterte www.lærlingløftet.no og oppfordret 

rådsmedlemmene til å bidra til at lærlingløftet synliggjøres i organisasjonene. 

Lærlingløftet er en informasjonspakke om det å være lærebedrift og er rettet mot 

bedrifter. Lærlingløftet er en del av Samfunnskontrakten for flere læreplasser.  

 

Personalsamling HiOA 

Rådet har mottatt forespørsel om å presenteres rådets arbeid på personalsamling 

for yrkesfaglærerutdanningen ved HiOA. Ingen fra rådet stiller denne gang, men 

rådet stiller gjerne ved en senere anledning.  

 

Høringsuttalelse om rett til påbygging til studiekompetanse.  

Rådsleder informerte om høringssvaret som ble avgitt til høring om rett til 

påbygging til studiekompetanse. Saken ble behandlet i AU.  

Rådet fikk tilsendt høringssvaret sammen med innkallingen til rådsmøtet.  

 

 

http://www.maihaugen.no/no/Norsk-handverksutvikling/Lofte-handverket1/
http://www.maihaugen.no/no/Norsk-handverksutvikling/Lofte-handverket1/
http://www.lærlingløftet.no/

