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Innkalling til møte i Faglig råd bygg- og 

anleggsteknikk 
 

Torsdag 1.mars 2018 kl.10.00-16.00, sted: Utdanningsdirektoratet.  

 Felles med andre faglige råd: Kl. 10-10.30 (Auditoriet) 

 Rådsmøte fra kl. 10.30-16.00 (Tangens, 5.etg) 

 Lunsj kl.12.00-12.45 

 Middag kl. 17 på Restaurant 34, Radisson Blu Plaza Hotel 

 

Fredag 2.mars 2018 kl. 09-14.00: Møter i Oslo (Oslo Kommune, Utdanningsetaten, 

Undervisningsbygg). Detaljert informasjon gis på møtet 1.mars. 

 

 

 

Medlem 

 

Representerer 

Jørgen Leegaard BNL 

Thomas Norland BNL 

Terje Eikevold MEF 

Anne Jensen NHO Service 

Rune Berg YS 

Hege Skulstad Espe Fellesforbundet 

Marie Slåen Granøien Fellesforbundet 

Susanne Ramsland (vara for Hans Martin) Utdanningsforbundet 

Inge Rasmussen Utdanningsforbundet 

Marit Lensjø Skolenes Landsforbund 

Ola Ivar Eikebø KS 

Turid Borud KS 

Live Tronstad Elevorganisasjonen 

  

Fra Utdanningsdirektoratet  

Mari Bakke Ingebrigtsen Avdeling for fagopplæring 

  

Forfall registreres i møtet 

Hans Martin Pedersen (vara møter) 

Brede Edvardsen 

 

Utdanningsforbundet 

Norsk Arbeidsmandsforbund 

 
  

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/


   Side 2 av 5 

 

Dagsorden: 

 
1-18 Godkjenne innkallingen til dagens møte 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet godkjenner innkallingen.  

 

2-18 Godkjenne referatet fra møtet 1. november 2017 

Vedlegg:  

- Referat 6.12.17 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet godkjenner referatet. 

 

3-18 Orienteringssaker: 

 

Ny regjeringsplattform: hva står det om yrkesfag. Lenke  

 

Godskriving av praksis, sak 76-17 Vedtak: FRBA sender et brev til 

Utdanningsdirektoratet/Kunnskapsdepartementet hvor rådet uttrykker bekymring over 

hvordan godkjenning av praksis foregår noen steder.  

 

Høring – Yrkesspesifikke deler i læreplanen i fellesfagene norsk og engelsk. AU 

har levert høringssvar basert på tidligere innspill. Lenke  

 

NOKUT: 

- Planlagt dialogmøte 12.mars med faglig råd (AU), NOKUT og sakkyndige innenfor 

bygg- og anleggsteknikk. 

- Nye fag i ordningen: NOKUT har dialog med relevante faglige råd om mulighet for 

å innlemme lærefagene kokk, institusjonskokk, hudpleier, bilmekaniker lette 

kjøretøy, bilmekaniker tunge kjøretøy. 

 

Klagenemder. Rådet har foreslått medlemmer til tak- og membrantekkerfaget, trevare- 

og bygginnredningsfaget og tømrerfaget.  

 

Pilotering av en fagarbeiderundersøkelse og arbeidsundersøkelse 

Utdanningsdirektoratet skal pilotere en fagarbeiderundersøkelse og en 

arbeidsgiverundersøkelse. Formålet er å innhente mer informasjon om fagopplæringens 

relevans for arbeidslivet. Informasjonen skal inngå som del av et større 

kunnskapsgrunnlag for å vurdere behovet for endringer av læreplaner og tilbudsstruktur, 

og vil gi viktig kunnskap til de faglige rådene. Den første undersøkelsen skal 

gjennomføres senhøsten 2018. Første gjennomføring avgrenses til 

utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag.  

Se vedlagt brev fra 19.12.17 

 

Utstyrsrapporter for de enkelte utdanningsprogram 

Ideas2evidence har levert rapporter for hvert enkelt utdanningsprogram. Rapporten er 

tidligere sendt ut via epost. 

 

Delrapport 3 i evaluering av forsøk med vekslingsmodeller er publisert 

Den tredje delrapporten i evaluering av forsøkene er nå publisert. Rapporten handler om 

virkninger vekslingsforsøkene har på det helhetlige fagopplæringssystemet. Fylkene 

avslutter nå fortløpende sine utprøvinger, og sluttrapport fra FAFO/NIFU skal foreligge 

innen 01.12.2018. Direktoratet vil deretter besvare oppdragsbrevet overfor 

Kunnskapsdepartementet. 

Lenke til delrapport 3. 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2585544/?q=plattform
https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#174
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/vekslingsmodeller-i-fag--og-yrkesopplaring2/
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Statistikk over godkjente lærekontrakter 2017  

Lenker: 

- Statistikknotat om lærefagene innenfor bygg- og anleggsteknikk 

- Lenke til: Excel-fil med alle tall 

 

Møteplan i 2018: 

 

Rådsmøte 24.05.2018 

Rådsmøte 25.10.2018 

Fylkesbesøk i Telemark 13-15.11.2018 

Rådsmøte 06.12.2018 

 

 

 

 

4-18 Boreriggoperatørfaget 

Udir og FRBA har fått tilslutning fra KD om å sende forslaget om å opprette 

boreriggoperatørfaget på høring.  

 

FRBA skal komme med forslag til personer til læreplangruppen, og rådet skal også være 

med i utformingen av høringsbrevet. Udir ønsker også et oppstartsmøte med 

representanter fra faglig råd slik at vi kan planlegge arbeidet. 

 

Vedlegg: 

- Vedtak fra KD 

- Bestilling: Forslag til medlemmer i læreplangruppe 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres etter diskusjon i møtet. 

 

5-18 Ny tilbudsstruktur på yrkesfag 

Venter på vedtak i KD. 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres etter diskusjon i møtet. 

6-18 Nye læreplaner på yrkesfag 

 

Rådet vil få i oppdrag å utvikle en beskrivelse av det sentrale innholdet i hvert av 

lærefagene i utdanningsprogrammet. Beskrivelsen skal være til hjelp for 

læreplangruppene i arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag. Beskrivelsen skal også 

bidra til å revidere Europass-fagbeskrivelser.   

 

De faglige rådene får ett budsjett og organiserer arbeidet i samarbeid med sitt nettverk. 

Budsjettet er ment å dekke reise-, møte- og eventuelle overnattingskostnader. Budsjettet 

vil bli vurdert knyttet til omfanget av endringene etter fastsatt tilbudsstruktur. 

 

Tidsrom for arbeidet: 1. mars til 1. juni.   

 

Rådet bes komme med innspill til disposisjonen og diskutere hvordan dette arbeidet skal 

organiseres. 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres etter diskusjon i møtet. 

7-18 Høring – forslag om ny struktur på matematikk i videregående opplæring 

Utdanningsdirektoratet sendte på høring et forslag til ny struktur for matematikktilbudet i 

videregående opplæring den 12.12.17. Forslaget innebærer følgende endringer: 

- Endring i struktur for matematikk fellesfag for studieforberedende 

utdanningsprogram 

- Endring i struktur for matematikk programfag for studieforberedende 

utdanningsprogram 

- Endring i struktur for matematikk fellesfag for yrkesfaglige utdanningsprogram 

 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter/
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Den nye strukturen i matematikk vil tre i kraft fra 01.08.2020 og være gjeldende fra og 

med skoleåret 2020-2021, samtidig med fagfornyelsens øvrige endringer.  

 

Lenke til høringsbrev. 

 

Høringsfristen er 16.mars 2018. 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres etter diskusjon i møtet. 

 

8-18 Høring-  forslag til endringer i privatistordningen for programfag på yrkesfag 

Vi sender på høring et forslag til endringer i vurderingsordningen for privatister i alle 

læreplaner for programfag på yrkesfag. 

 

Forslaget innebærer at privatister ikke må gå opp til tverrfaglig eksamen eller eksamen i 

programfag de tidligere har bestått. Merk at det ikke vil bli endringer for privatister som 

ikke tidligere har bestått ett eller flere av programfagene. Vi foreslår også å gjøre en 

endring i forskrift til opplæringsloven § 3-37 og forskrift til friskoleloven § 3-35 om 

annullering av eksamen. 

 

Rådet behandlet utkast til høringsdokumenter i desember 2017: vedtaket var da at 

«Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk støtter forslaget. Samme fag skal ikke kreves 

bestått to ganger.»  

 

Høringsfristen er 23.mars 2018. 

Lenke til høringsbrev. 

 

Forslag til vedtak: 

Forrige vedtak opprettholdes. 

 

9-18 Utlysning av tilskudd til læremidler 2018 

 

For 2018 vil vi vurdere om det skal lyses ut tilskudd til komplettering av læremidler med 

digitalt innhold generelt, og/eller om vi skal ha en mer spisset utlysing hvor vi legger 

føringer for hvilke utdanningsprogram det skal gis tilskudd til. Samtidig må det vurderes 

behov for utvikling av nye læremidler i yrkesfag i påvente av endringene i 

tilbudsstrukturen. Til denne vurderingen ønsker vi innspill fra de faglige rådene ut fra 

følgende spørsmål: 

 
1. Bør utvikling av nye læremidler innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene avventes og 

sees i sammenheng med endring i tilbudsstruktur og faginnhold? 
2. Er det programfag eller lærefag som ikke berøres av de foreslåtte endringene og som har et 

behov for nyutvikling av læremidler? (ta gjerne utgangspunkt i den vedlagte 
oppsummeringen fra kartleggingen i 2017) 

 

Vedlegg: 

- Covernotat 

- Oppsummering av kartlegging i 2017 

 

Frist for tilbakemelding er 15.mars. 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres etter diskusjon i møtet. 

 

10-18 Arbeidslivsfaget og utdanningsvalg 

Det er nylig innført en femårig masterutdanning for grunnskoleutdanningen. Kravene til 

studiepoeng skjerpes og vi kan lese at det nå kreves minimum 60 studiepoeng i 2 

undervisningsfag, samt 30 studiepoeng i et 3. fag. Det er sågar krav til 15 studiepoeng i 

KRLE.  

 

https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#171
https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#181


   Side 5 av 5 

 

Sammenligner vi overnevnte krav med forskrift til Opplæringslovens unntak fra krav 

til undervisningskompetanse i fagene Utdanningsvalg og Arbeidslivsfaget, danner dette 

unntaket en kontrast som er vanskelig å begrunne:  

 

«For å undervise i andre fag på ungdomstrinnet krevst det at vedkommande har minst 30 

studiepoeng som er relevante for faget. Dette gjeld ikkje for valfaga, utdanningsval og 

arbeidslivsfag» (Forskrift til Opplæringslovens § 14-3, siste ledd) 

 

Unntaket fører til at det er grunnskolelærere med høgskole/universitetsutdanning som 

underviser i Utdanningsvalg og Arbeidslivsfaget. I hvilken grad grunnskolelærerne 

kjenner til yrkesfagene, er dermed svært tilfeldig.  

 

Spørsmål:  

- Kan FRBA foreslå at det kreves undervisningskompetanse i alle fag? Det innebærer 

at unntaket i forskrift § 10-4 fjernes.  

- Kan FRBA fremme forslag om at yrkesfag blir innlemmet i - eller et eget tilbud til 

fag/etterutdanning i lærerutdanningen? 

- Yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer lærerne for undervisning i ungdomstrinnet, 

hvorfor ansettes ikke yrkesfaglærere i større grad i ungdomsskolen? 

 

Vedlegg:  

- Kort beskrivelse av de to fagene arbeidslivsfag og utdanningsvalg. 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres etter diskusjon i møtet. 

 

11-18 Program dag to av rådsmøtet: 2.mars kl. 09-14 

 

Informasjon om tidspunkter og oppmøtested kommer på rådsmøtet. AU har avtalt møter 

med aktuelle aktører i Oslo-området. 

 

12-18 Eventuelt 

 


