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Innledning
Ved økende grad av globalisering og at arbeidskraft blir mer og mer grensenøytral vil det
medføre flere utenlandske aktører i det norske markedet. Dette vil sette nye krav til
myndighetene som regulator (sosiale klausuler, offentlige anskaffelser , regelverk fo r
vurdering og verdsetting av utenlandsk kompetanse ) og bedriftenes evne til å møte
denne konkurransen med høy teknisk og miljømessig kvalitet og kompetanse til en
konkurransedyktig pris. Likeledes vil det sette krav til bedriftens evne til å utvikle
bærek raftig arbeids - og læringsmiljø for de ansatte som igjen bidrar til en bedre
ressursutnyttelse og kompetanseutvikling. Sannsynlige markeder som vil påvirkes kan
være , fe rdighus, belysning, automatisering/ styring, robotisering, digitalisering, integrerte
og smarte installasjoner, lokal og sentral energiproduksjon /distribusjon , helse/omsorg,
samferdsel mfl. Innenfor sjøf art og arbeid på norske skip, fiskefartøy og flyttbare
innretninger, skal opplæringen i elektrikerfaget gjennomføres i henhold til den
intern asjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for
sjøfolk, 1978 (STCW) . Internasjonale konvensjoner gjelder også innen flyfag .

Løsningen på morgendagens samfunnsutfordringer som demografi, migrasjon, flykninger
miljø, samferdsel, helse og eldrebølgen ligger i å utnytte og ta i bruk global digitalisering,
utvikle miljøvennlig e teknologi er og produsere ren energi . Et sentralt spørsmål vil være
hvordan denne næringen k an bidr a til å løse disse utfordringene . En stor utfordring
knyttet til demografi og eldrebølgen er evnen til å ta i bruk ny teknologi og samtidig
ivareta personers integritet og sikkerhet ved innføring av velferdsteknologi i stor skala.
Velferdsteknologi vil også være noe som tas i bruk innen vanlig boligteknologi, for å øke
velferden og komforten for alle.

Utdanningen innenfor elektrofag vil spille en sentral rolle i denne utviklingen. Det vil
være avgjørende at unge gjennomfører fag - og yrkesopplæringen samtidig som det ikke
er gitt at alle fullfører med fagbrev. Unges valg for videreutdanning følger en annen
mekanisme enn tilfang på læreplasser. Det er derfor viktig å fortsette arbeidet med disse
mekanismene slik at gapet mellom de som søker fag - og yrkesopplæring og tilgangen på
læreplasser blir minst mulig . Det er de rfor gledelig at myndighetene har satt i gang en ny
samfunnskontrakt for å øke antall lærebedrifter og læreplasser.

Faglig råd for elektro erfarer at det er mange som velger å fortsette skolegang etter V g2
i fag - og yrkesopplæringen. Rådet har va lgt å kall e disse” skolevennlig ungdom ” . Dette er
på mange måter et brudd på tenkningen om at ungdom som velger fag - og
yrkesopplæring skal ut i lære etter to års skolegang. Rådet ser en mulighet i at den
teknologiske utviklingen kan bidra til at unge som velger fag - og yrkesopplæring kan
gjennomføre hele opplæringen i skolen innenfor noen bestemte områder. I dag er det
ikke tilrettelagt for en teknologi utdanning i videregående skole hvor man kan fortsette
direkte til høyskole og universitet. Det som finnes i dag er studiespesialiserende påbygg
og ikke en teknologisk spesialisering. Fremtidens skole må kunne tilby undervisning og
opplæring som både bryter med dagens oppfatning og tenker nye veier. Mange unge
som er interessert i teknologi, har gode karakterer, eller h ar spesifikke interesser i
ungdomskolen velger studiespesialisering . Årsaken kan være at fag - og
yrkesopplæringen ikke kan tilby, eller det ikke er synligjort tilbud, som tidsmessig kan
konkurrere med veier inn i høyskole og universitet. Rådet mener derfor at tiden er inne
for å lage en fullverdig fag - og yrkesopplæring som kan tilby unge en fagopplæring som
peker mot læreplasser og en teknologiopplæring som peker enten mot videre studium,
direkte ut i arbeids - og næringsliv eller til læretidens verdiskapningsdel og fagbrev. Dette
vil utfordre dagens tenkesett, men skal Norge makte skifte til mer klima - og
miljøvennlige og velferdsrettede teknologier eller håndtere migrasjon og demografi må
alle virkemidler tas i bruk. Rådet mener det ligger et st ort ubrukt potensiale i fag - og
yrkesopplæringen som nå må utnyttes på en bedre måte enn i dag .
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Sammendrag
Denne utviklingsredegjørelsen (U R 2016 del 2 ) har rådet i beslutningsgrunnlaget sett på
det grønne skiftet og den teknologisk utviklingen som for eksempel digitalisering og
robotisering som sentrale elementer når vi skal utdanne elektrofagarbeidere i
spenningsfeltet mellom moden og ny teknolog. Vi bygger beslutningene på rapporter som
beskriver endringer, men uten at noen kan fastsette tidsskiller f or endringer i den raske
teknologiske utviklingen.

Elektrobransjen representerer en bransje hvor fagopplæring står sterkt og
lærlingeordningen er en viktig rekrutteringsvei inn i de fleste fagene og inntaket av
lærlinger er høyt, men med stor spredning i a ntall lærekontrakter. Unntaket er data - og
elektronikkbransjen, som ikke har like lang og sterk fagarbeidertradisjon.

Opplæringen for elektrofagarbeideren forgår på to opplæringsarenaer, i skole og i
lærebedrift, vi ser på tiltak som kan ivareta og utvikle opplæringen i skole og bedrift.

Det er ingen nedgang i antall søkere til elektro, men vi går glipp av mange gode talent
når halvparten av ungdomskullet ikke søker seg til oss. Utdannings - og arbeidsmiljøene
får heller ikke mulighet til å utvikle seg til mangfoldige og moderne miljøer som speiler
resten av den norske samfunnet.

Arbeidslivet trenger elektrofagarbeidere med en høy yrkesfaglig kompetanse som betyr
end r inger i utdanningene med økning av mengden av matematikk i både Vg1 og Vg2
som et supplerend e redskapsfag for programfagene.

For å møte den raske teknologiske utviklingen vil vi styrke den elektrofaglige
basiskompetansen gjennom å øke timetallet i programfagene på Vg1 ved å inkludere
timene fra faget prosjekt til fordypning inn i programfagene.

Oppbygging av utviklingsredegjørelsen (U R 2016 del 2 ) bygger videre på
utviklingsredegjørelse del 1 som rådet leverte i oktober 2015 og redegjørelsen fra 2014
som er en forutsetning for struktur og innholds endring i utviklingsredegjørelsen for
2016.

Fagl ig råd elektro mottok 1. mars rapporten fra yrkesfaglig utvalg 4. Hovedtrekkene i
rapporten trekker vi inn som støtte og begrunnelse for mange av rådets forslag til tiltak i
denne redegjørelsen.

Rådet foreslår en rekke endringer knytte t både til innhold og struktur i
Utdanningsprogram for elektro. Blant annet gjelder det nytt navn på
utdanningsprogrammet til Vg1 Elektro og Data, sluttvurdering i alle fag på Vg1, ny fag og
timefordeling i Vg1 og Vg2 . Vi foreslår å redusere fra fem til fir e Vg2 programområder i
Vg2, fordypning på Vg2 og to nye Vg3 programområder i skole.
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Utdrag av UR 20 14

Rådet har valgt som en viktig del av UR 2016 – del 2 å ta med i innledningen utdrag av
UR 2014. Det er flere grunner for dette. Blant annet ser vi at d røftingen rådet
gjennomføre ved utarbeidelse av UR 2014 fortsatt gjelder. I tillegg er mange av
forslagene til tiltak rådet gjorde i UR 2014 like relevant i UR 2016. Rådet har derfor
valgt å ta med forslagene i UR 2014 i tillegg til forslagene rådet nå kom mer med i UR
2016. I tillegg har rådet valgt å ta med perspektivene i UR 2014 i et eget kapittel fordi
de samsvarer godt med drøftingene som det yrkesfaglige utvalget har uttrykt i sin
rapport.

1. Oppsummering av forrige toårsperiode (Ur 2014)

Her vil vi om tale forhold som berører tilbudsstruktur og læreplaner. Faglig råd elektro
mener at vi har en god utdanning innen elektroprogrammet. Vi har god søkning og høy
gjennomføring, noe som mye skyldes et homogent program med noen store
dominerende fag. For å fors tå rådets arbeid og prioriteringer må dette leggs til grunn.

Det faglige rådet ønsker fortsatt en oversiktlig struktur med få fag. Nye fag og små fag
skal bare etableres og bestå der bransjen som har fagarbeiderne og lærlinger ansatt
finner det hensiktsmessig, holdt opp mot vår overordnede målsetting. Av den grunn har
rådet få saker knyttet direkte til struktur og læreplan. Vårt arbeid har i større grad vært
regelverket som understøtter strukturen og gjør det mulig med åpne og bestandige
læreplan er.

Følgende saker har i den siste perioden vært viktige knyttet til struktur og læreplaner:

- Gjennomgående dokumentasjon som rådet har blitt forespeilet som erstatning for
fordypninger i fagene, helt siden vi fikk nye læreplaner til Kunnskapsløftet. Åpne og
generelle læreplaner i elektrofagene gjør det mulig å benytte de samme læreplan mål
på ulike teknologier. En slik dokumentasjon er etterspurt av bransjene som bruker
fagarbeidere og som har lærlinger fra elektroprogrammet. Opplegg for
gjennomgående doku mentasjon har vært på høring og vi venter nå på
departementets beslutning. Denne vil være avgjørende for videre valg for
programmet.

- Rådet har ønsket veiledninger til læreplanene. Dagens læreplaner sikrer ikke at elever
og lærlinger får nødvendig opplærin g i yrkesteori. Vi kom så langt at vi fikk vedtak i
SRY om at slike veiledninger skulle utvikles i elektrofag uten at vi har fått iverksatt
det.

- Vi har også arbeidet mye med EQF og NKR. Vedtak og forskrifter hvor videregående
opplæring er plassert i nivå 4 som vi har fått på området er ikke hensiktsmessige for
yrkesfagene. Rammeverket kommer i konflikt med intensjon i EQF og arbeidet i faglig
råd med utvikling av fagene, hvor det er arbeidslivets parter som skal bestemme
utdanningens innhold og nivå. Denne konflikten kan i ytterste konsekvens stoppe
arbeidet med fornying av læreplaner da partene ikke vil redusere på dagens nivå.
Faktisk kan behovet heller være det motsatte. Utvikling innen viktige områder for
samfunnet, som elsikkerhet, leveringssikkerhet p å energi og
kommunikasjonssikkerhet kan kreve læreplaner i elektrofagene på et høyere nivå enn
i dag.

I følgende saker har det i den siste perioden blitt foreslått endringer i læreplaner:
- Rådet har arbeidet fram forslag til mindre endringer i læreplanen for vg2 elenergi.
- Rådet har nedsatt en arbeidsgruppe som har fremmet forslag til endringer i

læreplanen for vg3 togelektriker
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Ved evalueringen av rådets arbeid for perioden 2008 til 2012, og etablering av det nye
rådet i september 2012, så vi på hvorfor vi ikke får gjennomslag for saker vi mener er
avgjørende viktig. Vi bestemte oss for å gå grundigere til verks. Vi vil se på problemene i
utdanningen sett opp mot de utfordringene bransjen og fagarbeiderne skal løse i
samfunnet. Det ble gjennomført åpne mø ter hvor vi fikk frem alle kjente problemer og
utfordringer, som igjen ble gruppert i områder. Etter det har vi hatt utvalg som har
bearbeidet de ulike områdene. Ut fra dette har vi igjen fått noen perspektiver 1 som viser
de overordnede utfordringer. Perspektiver som vi har lagt inn i dette kapitelet av vår
utviklingsredegjørelse blir retningsgivende for de forslag som vi vil fremme og arbeide
videre med.

I tillegg har Faglig råd for elektrofag har i 2011 - 2012 fo reslått endringer i læreplanen for
viklerfaget, elektrikerfaget og kuldemontørfaget. Viklerplanen og elektrikerplanen er
allerede endret, mens kuldemontørplanen er til behandling i Utdanningsdirektoratet.

2. Datagrunnlag

a) Hovedtrekk (les U R 2014)

b) Sammen drag av relevante forskningsrapporter Utdanningsdirektoratet har bestilt

Innledning
Utdanningsdirektoratet har fulgt innføringen av Kunnskapsløftet gjennom ti
forskningsprosjekter. Sluttrapportene fra prosjektene ble publisert høsten 2012. Tre av
prosjek tene omhandlet fag - og yrkesopplæringen:

- NIFU: Struktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
- Fafo: Evaluering av prosjekt til fordypning i yrkesfag
- Sintef: Kunnskapsløftet – et løft også for fag - og yrkesopplæringen?

Struktur, gjennomføring og kompet anseoppnåelse - NIFU

NIFU har undersøkt om den nye tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet har påvirket
elevenes utdanningsvalg og fått flere til å fullføre videregående opplæring. Omtales ikke
ytterligere her.

Videregående opplæring, et godt grunnlag for arbeid og videre studier - NIFU

NIFU - rapporten er skrevet på oppdrag for N H O. Den reiser to hovedspørsmål: Er det god
nok tilpasning mellom yrkesfagene som tilbys i videregående opplæring på den ene
siden, og y rker og kompetansebehov i arbeidslivet på den andre? I hvilken grad har
elever som fullfører og består videregående opplæring med studiekompetanse
tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre høyere utdanning – er elevene studieforberedt?

c) Andre kilder

Hvo rfor slutter elektrikerne i faget? UiB

Av Isak Lekve, vitenskapelig assistent, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
Publisert 16.01.2013.

Denne rapporten forsøker å belyse noen av forholdene rundt at mange elektrikere slutter
i yrket etter bare få år. Den er skrevet på bakgrunn av 15 intervjuer og en
spørreundersøkelse med 113 svar. Den er finansiert i samarbeid med EL & IT Forbundet
og N ELFO. Rapporten går tematisk gjennom en rekke ulike faktorer som anses å kunne

1 Les UR 2014 " Perspektiver " (Intensjonalt, samfunn, bransje, fylkes - /region og skole)
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ha relevans, men ender på bakgr unn av datamaterialet opp med følgende
hovedkonklusjoner:

- Mange opplever forventninger om at en bør ta høyere utdanning.
- Forventninger til arbeidet blir ikke tilfredsstilt.
- Det er trolig at en del med instrumentell arbeidsorientering ikke finner yrket

l ønnsomt nok, men dataene spriker i sine svar her. Blant de tidligere elektrikerne
virker lønn mindre viktig, mens de nåværende elektrikerne opplyser at lønn både
er en viktig motivasjonsfaktor for dem, og at de tror det er en sentral grunn til at
andre har sluttet.

- Mange med en innholds basert arbeidsorientering finner ikke yrket interessant
nok.

- Rigide hierarkier i mange bedrifter gir lite ansvar, selvstendighet og rom for
opprykk.

- Ledelsen i mange bedrifter er ikke flinke nok til å gi balanserte tilbak emeldinger.
- Arbeidsbelastningen er i en del tilfeller for høy.

På bakgrunn av dette foreslås primært følgende tiltak:

- Mindre rigide hierarkier, flatere strukturer, mer ansvarliggjøring
- I forlengelsen av dette bør en også være flinkere til å legge til r ette for etter - og

videreutdanning
- Oppfordre ledelse til å ha en mer balansert dialog med sine ansatte
- Bli flinkere til å variere både hvem som er i hvilken arbeidsgruppe, hvem som gjør

det tunge arbeidet, og hvem som har ansvar for hva.

Skal dette sist e gå er en også avhengig av det første punktet.

Jenter i bil & elektro

«Jenter i Bil & Elektro», var et samarbeidsprosjekt mellom LO og N H O ved Norsk
Teknologi, Norges Bilbransjeforbund, EL & IT Forbundet og Fellesforbundet i regi av
Hovedorganisasjonene s Fellestiltak (H F). Prosjektet er etablert i Telemark, Oslo, Sør -
Trøndelag og Nordland. «Jenter i Bil & Elektro» har vært et omfattende prosjekt som har
gått over fem år fra 2008 til 2012, med mange aktiviteter og deltakere. Hovedmålet med
prosjektet var å utvikle metoder for å legge grunnlag for et opplærings - og arbeidsmiljø
slik at kvinner som fagarbeidere finner bil - og elektrobransjene attraktive. Slik vil
bedriftene klare å beholde de kvinner som er i bransjene og kan øke andelen kvinnelige
fagarbeid ere i et utvalg av bedrifter. Erfaringene viser blant annet at

- Trepartssamarbeidet i fylkene om synliggjøring av yrkene og samarbeid med
jentenettverkene i rekrutteringsarbeidet er en nødvendig og må etableres og
styrkes

- Jentenettverk har vært avgjørende for synliggjøring av yrkene og som et sosialt
fellesskap

- Jentenettverkene har vært avgjørende for å fremskaffe grunnleggende
kompetanse for bedriftsutvikling, (synliggjøring av yrkene og som sosiale
fellesskap.)

- Aktiv synliggjøring av yrkene med jenter som rollemodeller har vist seg å gi
rekrutteringsresultater

- Handlingsplaner i bedriftene har vært et viktig verktøy i arbeidet
- Det må arbeides for en holdningsendring i bedriftene i forhold til rekruttering av

jenter
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3. Vurderinger og utgangspunkt for endringsforslag

Hvordan er det fremtidige behovet for faglært arbeidskraft innenfor lærefagene i
utdanningsprogrammet?

Utdanningsprogrammet for elektrofag er det tredje største utdanningsprogrammet, med
over 7000 løpende lærekontrakter. Antallet praksiska ndidater som går opp til fagprøve
på bakgrunn av praksis, og ikke læretid, er forholdsvis lavt. Dette skyldes at de fleste
fagarbeidere rekrutteres gjennom lærlingordningen. En stor andel av de som likevel tar
fagbrev gjennom praksiskandidatordningen gjør det med et fagbrev nummer to.

Tross nedgang i søkningen til yrkesfag, er det en økt søkning til Vg1 elektrofag og til
lærefagene. I mange fylker er det en oversøkning i forhold til skoleplasser, slik at det er
konkurranse om å komme inn. Dette bidrar til at motiverte og flinke elever søker
elektrofag. Det faglige rådet ønsker at behovet for søkere til læreplasser og behovet for
fagarbeidere skal styre etableringen av skoleklasser i elektrofagene. Søkning og
distriktspolitiske forhold bør ikke styre etabler ingen av skoleklasser (dimensjoneringen)
innen elektrofag.

Behovet f or faglærte innen elektrobransjen er større enn tilgangen på ny fagarbeidere.
Etterspørselen vil være særlig sterk innen elektriker, automatiker, energimontør og
telekommunikasjonsmontørf aget. Søknad og godkjenning av utenlandske elektrofagfolk
som får videreføre sitt yrke i Norge, som har vært flere tusen pr år siden 2006 og et
enkelt søk på N AV, som viser mange ledige jobber for elektrofagfolk og nærmest ingen
ledighet er god dokumentasj on på dette. Det faglige rådet mener derfor antallet
godkjente lærekontrakter bør økes i tråd med samfunnskontrakten fra 2800 pr år i 2013
til 3360 pr år i 2015. Dimensjoneringen av utdanningstilbudet i fylkene må ta
utgangspunkt i de regionale behovene fo r arbeidskraft.

Det faglige rådet ønsker at elektrofagarbeid skal utføres av elektrofagfolk. Rådet ønsker
derfor ikke at det etableres utdanningstilbud innen elektrofagene rettet mot et lavere
nivå enn fagbrev. I den grad det tilbys løp mot praksisbrev, b ør forutsetningen være at
disse fortsetter utdanningen på lærekontrakt fram til fagbrev. I 2016 ( 31.mars) har rådet
gjort vedtak om at Faglig råd elektro ikke ønsker praksisbrev i lovregulerte fag.

Kjenner dere til endringer i bedriftsstruktur og lignende som har eller kan få betydning
for fagene i utdanningsprogrammet?

Elektrikerfaget og telekommunikasjonsmontørfaget har ikke konkurranse av utenlandske
bedrifter i samme grad som byggfagene. I energ ifagen e tar internasjonale firmaer bl a
oppdrag med mastebygging, mens i flyfagene utføres en stadig større del av
serviceoppdragene i utlandet. Det er også en pågående endring i bedriftsstrukturen. Flere
elektrikerfirmaer blir spesialisert, mens andre dann er flerfaglige fellesskap med
elektrikere, kjølemontører, montører av ventilasjonsanlegg og rørleggere. Det faglige
rådet mener likevel at tilbudsstrukturen i elektrofagene er hensiktsmessig. Endringer i
bedriftsstrukturen vil heller ikke få konsekvenser f or innholdet i læreplanene.

Kjenner dere til teknologiske nyvinninger som har eller kan få betydning for fagene i
utdanningsprogrammet?

Samfunnsutviklingen fører til raske endringer og nye krav til elektrofagarbeideren. Dette
gjelder blant annet:

- Økte k rav til data - og kommunikasjonssikkerhet
- Utvikling av medisinsk elektronikk, velferdsteknologi og intelligente

bygningsinstallasjoner
- Kontroll - og overvåkingssystemer
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- Nye miljøkrav, gjenbruk av hvitevarer og annet elektrisk utstyr
- Nye systemer som leve rer elektrisk energi, og systemer for styring og elektronisk

kommunikasjon
- Utvikling av elektriske og elektroniske systemer innen luft fart, sjøfart, olje - og

industriproduksjon, kraftproduksjon, luft - og jernbanetransport, helsevesen og
næringsvirksomhet.

- Nye krav til installasjon, kontroll og vedlikehold av systemene og det tilhørende
utstyret.

- Utvikling av fornybare energikilder som vann og vind og biobrensel anlegg.
- Rehabilitering og fornying av eksisterende vannkraftanlegg.
- Etablering og drift av l andbaserte vindkraftanlegg.
- Behov for nyanlegg og rehabilitering av eksisterende nettanlegg på alle

spenningsnivå.
- Bruk av intelligente løsninger, såkalte smarte nett teknologier. U tbygging av AM S

innen 2017
- Utveksling av informasjon og energi på tvers av landegrense ne
- Nye smarte nett teknologier som bidrar til et bærekraftig, robust, miljøvennlig og

effektivt nasjonalt elektrisk energisystem, eksempel solcelle, plusshus og elektrisk
transport

- Sammensmelting av den tradisjonelle elektroteknologien med
informasjonsteknologien.

Denne utviklingen vil derfor være med på å sette nye krav til utdanningen innenfor
elektrofag som igjen skal utdanne morgendagens kvalifiserte elektrofagfolk.

Kjenner dere til endringe r i nasjonal lovgivning og/eller nye myndighetskrav som har
eller kan få betydning for fagene i utdanningsprogrammet?

Bedriftsstrukturen i norsk næringsliv består av noen få store og mange små og
mellomstore virksomheter. Spesielt for elektroprogrammet er at det innen de fleste
fagene stilles myndighetskrav om innhold, nivå og kvalitet av regulerende myndighet på
området. Uten denne reguleringen er det mye som tyder på at elektrofagene hadde stått
overfor de samme utfordringer som for eksempel byggfagene. Flere av disse
reguleringene er under press på grunn av endring på internasjonalt regelverk og norsk
implementering av dette.

2005/36 /EF direktivet - Lovregulerte yrker.

Mye drevet av internasjonalt regelverksutvikling foregår det kontinuerlig endringer i
nasjonal lovgivning og myndighetskrav som har og vil få betydning for fagene i
utdanningsprogrammet. Viktige punkter:

- Myndighetskrav til yrker.
- Myndighetskrav til virksomheters kompetanse.
- Implementering av internasjonale konvensjoner som STWC.
- Lærli ngeklausuler ved offentlige oppdrag.
- Allmengjøring av tariffavtaler.

Kjenner dere til endringer i internasjonale rammebetingelser som har eller kan få
betydning for fagene i utdanningsprogrammet? Rammebetingelsene kan for eksempel
være:

Det er redegjort i detalj for hvilken betydning internasjonal lovgiving og internasjonale
rammebetingelser kan få for elektrofagene i kapittelet internasjonalt perspektiv .
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Stikkord:

- Fri flyt av arbeidskraft innen EØS vil få betydning for inntaket av læ rlinger i
elektrofagene.

- Etablering av utenlandske foretak i Norge
- Et tilleg g sdirektiv Dir ektiv 20 13 / 55 /EU oppfordrer organisasjoner på europeisk nivå

om felles (del i) læreplaner – utdannings prinsipper
- EU skal ta vekk hinder for mobilitet av arbeidskra ft.
- Det innføres europeiske normer og standarder, både i privat og offentlig regi. De

norske bestemmelsene gir bare rammer - europeisk regelverk er styrende.
- Innføring av europeisk jobbkort i noen utvalgte fag
- Horizon 2020 - The EU framework program for Research and Innovation - 2014 - 2020
- Elektrikerutdanningen kan få svekket popularitet ved stort innslag av utenlandsk

arbeidsplasser og et presset lønnsnivå, jf utviklingen innen byggfagene
- EU - ønske om å redusere antallet lovregulerte yrker

4. Endringsforslag

Det er knyttet noen forutsetninger til de forlag som foreslås fra rådet. Gjennomgående
dokumentasjon må på plass for å dokumentere hvilke teknologi den enkelte elev og
lærling har fått sin opplæring på. Ref. oppsummeringen fra forrige toår speriode.

Et annet avgjørende punkt er EQF/NKR nivået bestemt i forskrift, holdt opp mot
prinsippet om at det er arbeidslivets parter som må bestemme innhold og nivå på
opplæringen innen yrkesfag. Ref. ovennevnte oppsummering. Rådet må ha en avklaring
på disse problemstillingene før arbeidet med endringsforslagene iverksettes.

a) Ser dere behov for å etablere nye fag? Hvis ja, vennligst beskriv det/dem.

1. Rådet ser ikke behov for andre, nye lærefag innen utdanningsprogrammet.

2. Ulike data og elektroni kkmiljøer etterspør nye IKT og data fag. De ser ikke hvilke
muligheter som ligger i dataelektronikerfaget. Rådet anbefaler derfor en gjennomgang av
dataelektronikerfaget med sikte på å foreta nødvendige justeringer og avklaringer som
de ovennevnte miljøer etterspør. Nærmere beskrivelse og rammer for arbeidet beskrives
i neste punkt.

b) Ser dere behov for å endre noe i eksisterende fag?

I arbeidet med utviklingsredegjørelsen og rådets omfattende gjennomgang av
elektrofagenes utfordringer har det kommet frem noen klare problemer og utfordringer vi
må ta tak i. Fagområdet har alltid hatt stor fokus på elsikkerhet og leveringssikkerhet for
energi. Den teknologiske utvikling gjør at elektronisk kommunikasjonssikkerhet må få et
tilsvarende fokus. Endrede klim atiske forhold med stadig mer ekstremvær, forsterker
samtidig behovet for fokus på alle de tre områdene. Det er samfunnskritisk infrastruktur
som må vær på plass. God kompetanse er avgjørende, en kompetanse som blir viktig for
stadig flere av programområde ts fag. Det kan da være hensiktsmessig å justere innhold
og vektlegging av innholdet i hele strukturen fra V g 1 og frem til det enkelte fagbrev.

Et annet forhold som støtter opp om en slik prosess er behov for å se elementer fra flere
fag tidligere i utdan ningen. I dag er V g 1 og V g2 E lenergi tungt fokusert på installasjon,
noe som vi vil vurdere om er like nødvendig i fremtiden.

I denne prosessen er det noen overordnede tema som rådet ønsker å sikre at blir
ivaretatt i en revidert opplæring.
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Helse - , milj ø - og sikkerhet ( H M S)

Det faglige rådet mener helse, miljø og sikkerhet bør få en mer sentral plass i
opplæringen. 30 % av elektrofolk blir utsatt for strømgjennomgang. Læreplanene i Vg1
elektro, og Vg2 elenergi sier at elsikkerhet skal være et gjennomgåe nde tema, og at
eleven skal kunne "utføre arbeid på elenergisystemer og utstyr i overensstemmelse med
gjeldene sikkerhetsforskrifter". Omfanget av arbeidsulykker blant unge kan tyde på at
det dette læreplanmålet ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet. Skal s ikkerhet blant unge
arbeidstakere og kunder ivaretas mener rådet at elsikkerhet og gjennomgående H M S
arbeid må få større fokus i skolens undervisningsforløp. Mengde arbeidsrelaterte skader
er i dag stor og vi mener derfor at dette burde få økt fokus i skol enes
undervisningsforløp.

Likestilling

På tross av kampanjer om målrettet informasjon til jenter om elektrofagene som
utdanningsvei, er andelen jenter liten. Kvinneandelen i elektrofagene er fem prosent, og
har vært uendret i mange år. Det faglige rådet m ener det må satses ytterligere på tiltak
som kan bedre kjønnsbalansen i elektrofagene.

- Trepartssamarbeidet i fylkene om synliggjøring av yrkene og samarbeid med
jentenettverkene i rekrutteringsarbeidet må etableres og styrkes

- Handlingsplaner for likestil ling i bedriftene må utvikles
- Det må arbeides for en holdningsendring i bedriftene i forhold til rekruttering av

jenter.

Instruktøropplæring

Rådet vil også ha fokus på hvordan kunnskap og kompetanse hos instruktørene kan
utvikles i forhold til justert op plæring.

Forslagene til tiltak UR 2014 må ses sammen med tiltak i UR2016 og er lagt frem i sin
helhet under ”Rådets samlede anbefalinger forslag og tiltak” i rapporten.
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Utviklingsredegjørelse 2016 del 1

Utviklingsredegjørelse fra Faglig råd for elektrofag 2015 - 2016 - del 1

Faglig råd for elektrofag viser til bestilling fra Utdanningsdirektoratet om
utviklingsredegjørelse for 2015 - 2016 del 1, datert 18.03.2015. Faglig råd elektro avgir
med dette sitt svar .

Rådet bygger også sitt svar på utviklingsredegjørelse utarbeidet for 2013 - 14.
Utviklingsrede - gjørelsen for 2013 - 2014 beskriver perspektiver som vi mener påvirker
fag - og yrkesopplæringen i Norge. Det er særlig perspektivene knyttet til
internasjonaliser ing, samfunn og bransje som er interessante i denne sammenheng. Vi
mener også at utviklingsredegjørelsen for 2013 - 2014 i stor grad drøfter både struktur,
innhold og fagenes relevans i arbeidslivet for elektrofagene. I forbindelse med
redegjørelsen for 2013 - 2014, og arbeidet med denne, er det verdt å merke seg at rådet
har hatt en lengere dialog med direktoratet for å avklare følgende problemstillinger:

- Eksamen i felles programfag på Vg1
- Gjennomgående dokumentasjon
- Problemstillinger knyttet til EQF og NKR .
-

Våre undersøkelser i arbeidet med utviklingsredegjørelsen for 2015 - 2016 del 1 2 bekrefter
i stor grad utviklingen som ble beskrevet i tidligere redegjørelse. Med dette som
bakteppe er rådets klare oppfatting at oppmerksomheten knyttet til norsk fag - og
yrkesopplæring må dreies fra struktur mot innhold. Implisitt i dette ligger at rådet også
arbeider med, og er opptatt av, å utvikle politikk innenfor fagutdanningen. Dette arbeidet
dreier seg om å utvikle poltikk som sikrer at arbeidslivet til enhver tid f år dekket sitt
behov for kvalifiserte fagarbeidere. Dette gjøres ved å sikre god rekruttering av
kvalifiserte søkere, øke gjennomføringen, og samtidig ivareta krav til kvalitet og relevans
i utdanningen.

Vi mener rådet er sammensatt på en slik måte, med næ rhet både til arbeidsliv og
utdanning. Rådet dermed best skikket til å vurdere og gjennomføre poltikkutvikling på
området. Vi mener disse utfordringene dreier seg mer om:

- Riktig dimensjonering
- Flere læreplasser
- Utstyrssituasjon i skolen
- Øke gjennomføri ngen
- Lærerkompetanse og mangel på lærere med yrkesfaglig kompetanse
- Vurderingsformer på vg1 og vg2
- Yrkesretting av fellesfag – egne læreplaner i fellesfag for elektrofagene
- Riktig og nok teori knyttet mot yrkesfagene
- Faglig kvalitet og relevans i alle faser av utdanningen (læringsarenaer)
- Oppfølging av lærlinger ute i bedrift
- Opplæringskontorenes rolle på Vg3 nivå.
- Struktur og innhold på PTF

I tillegg ser vi utfordringer med økende innvandring (Syria flyktninger), manglende
godkjenningsordninger kn yttet til utenlandske fagbrev, samt et generelt internasjonalt
press på norsk fag - og yrkesopplæring. Rådet merker seg at noen av de ovenfor nevnte
utfordringene arbeides det med politisk, utenfor tilbudsstruktur - prosjektet.

2 Se vedlegg – omtale av enkeltfag og mandat/sammensetning av arbeidsgrupper
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For å møte arbeidet med tilbudsstruktur, og i tillegg arbeide med utfordringer som rådet
mener er relevant, har rådet opprettet fem arbeidsgrupper: Gruppe 1a og 1b er opprettet
for også å ivareta rådets pilot knyttet til avgjørende innflytelse på Vg3 nivå. Gruppe 1
arbeider i første omgang med læreplaner innenfor automatiseringsfaget og
energioperatørfaget på Vg3. Gruppe 2 er opprettet for å arbeide med tilbudsstrukturen,
mens gruppe 3 er opprette for å undersøke nærmere bransjens behov knyttet til Udirs”
t iltakspakke”. Gruppe 4 er opprettet for å arbeide med individ perspektivet. Her ønsker vi
å se nærmere på læringsarenaen. Det vi si der læring egentlig foregår – mellom elev og
lærer i skole, og mellom lærling og montør i bedrift. Se for øvrig vedlagt mand at. Gruppe
5 er rådets arbeidsutvalg. I tillegg til å lede og legge til rette for gode prosesser og
fremdrift i de øvrige gruppene, skal AU også arbeide med:

- Internasjonalisering og VET i EU og EØS området
- Følge opp relevante lov og forskriftsverk og mynd igheter som forvalter disse,
- Være i løpende kontakt og dialog med øvrige råd, følge opp politikkutvikling i

respektive hovedorganisasjoner knyttet til både utdanning - og næringspolitikk
- Følge opp politikkutvikling knyttet til fagskole og U H - sektoren, med et spesiell

oppmerksomhet rettet mot fagskoleutdanningen og yrkesfaglærerutdanningen
- Løpende vurdere behov for andre områder og eventuelt reorganisere eller opprette

nye grupper som raskt kan starte arbeid og rette sin oppmerksomhet mot aktuelle
problems tillinger

- Ivareta mangfold og kjønnsbalanse i elektrofagene

AU har som mål å involvere hele rådet samt vara medlemmer i dette arbeidet. Dette er
med på å sikre god utnyttelse av ressurser og at både medlemmer og varamedlemmer
involveres i rådsarbeidet på en positiv og inspiriene måte. Følgende fag er ikke inkludert i
redegjørelsen:

- Viklerfaget
- Tog - elektrikerfaget
- Tavlemontørfaget
- Romteknologi
- Fjernstyrte undervannsoperasjoner

De tre førstnevnte fagene har vært gjenstand for gjennomgang de siste to år ene. Rådet
ser derfor ingen grunn til å kommentere disse i utviklingsredegjørelsen for 2015 - 2016 del
1.

Angående vg3 - læreplanene for automatiseringsfaget og energioperatørfaget , så
gjennomgår disse nå revisjon (pilot - økt innflytelse på vg3). Reviderte læ replaner vil
foreligge høsten 2016, og er derfor ikke omtalt nærmere. Når det gjelder antallet
lærekontrakter i elektrofagene, er det generelle bildet at det i alle lærefag innen
utdanningsprogrammet tegnes lærekontrakter i et omfang som gjør fagene berett iget i
tilbudsstrukturen.

Rådet vil komme med endelig utviklingsredegjørelsen for 2015 - 2016 innen april 2016.
Arbeidet frem til dette tidspunktet må regnes som prosess.
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Rammer og struktur for utdanningen

Generell beskrivelse av hvordan rådet ser for se g de rammer og strukturer som er
nødvendig for å utvikle elektrofagutdanningen slik at opplæringen ivaretar fremtidens
kompetansebehov med hensyn til teknologi, fleksibilitet, kvalitet, relevans og
bedriftenes behov.

I den daglige debatten i politikk og nærings – og arbeidsliv om fremtidig fagkompetanse
løftes en rekke ord, utrykk og begrep er frem. Her er en liste av de mest brukte og som
sannsynligvis vil berøre Utdanningsprogram for elektro i større eller mindre grad;

Det grønne skiftet, Grønn teknologi, Digitalisering, 3D printing, Smart energi, Internett of
things, Velferdsteknologi, Big Data, Smart transport og samferdsel, Robotikk , smarte
byer, smarte nett, avanserte målesystem er.

Disse ord ene og utrykk ene støttes i flere rapporter, Nelfos fremtidsmelding 3 som er en
rapport for hvordan denne næringen ser for seg fremtidens fagarbeider og fremtidens
teknologier og markeder . Det samme gjør rapporten 203040 4 som er utarbeidet av en
rekke sentrale teknologimiljø i Norge blant annet Hydro, Kongsberg, Statkraft, Statnett,
Umoe m.fl. I tillegge til disse har Sintef utarbeidet en rapport - Effekter av teknologiske
endringer på norsk nærings - og arbeidsliv – Sintef 2015 - 10 - 12 5 Disse rapportene er
nærmere omtalt senere i rappor ten.

Det er all grunn til å tro at en rekke av disse teknologiene vil slå inn og prege utviklingen
i norsk næring - og arbeidsliv. Spørsmålet er når vil det skje og hvordan vil det prege
krav til utdanning av norske fagarbeider som skal bygge ny og vedlikeh olde eksisterende
infrastruktur som vil gjøre dette teknologiinntoget mulig.

Noen områder har en "moden" infrastruktur som allerede finnes, og som kan tas i bruk
umiddelbart, er det all grunn til å tro på en rask utvikling. På andre områder som krever
en m er avansert og kompleks infrastruktur vil det kunne ta flere år før vi kan se at
utviklingen kommer.

Fag – og yrkesopplæringen verken kan eller skal ligge i teknologifronten . Samtidig er det
viktig at utdanningen henger med og utdanner fagarbeider som er i stand til å følge med
på utviklingen som kommer. Det er en kjensgjerning at all fag - og yrkesopplæring starter
med ungdommer som har valgt et fag som de har begrenset kunnskap innenfor før de
kommer inn i utdanningen. Et unntak kan være digital kunnskap og bruken av IKT
verktøy. Dette er et faktum som må tas på største alvor og legges dette til grunn vil d et
legge tydelige føringer for hva en nyutdannet fagarbeider har mulighet til å erverve seg
av kunnskap og kompetanse gjennom en fag - og yrkesopplæring. S amtidig er det helt
avgjørende at utdanningen på videregående skole nivå peker i retning av
teknologifronten. Det er også like viktig at utdanningen år for år teknologisk utvikler seg
i takt med samfunnet for øvrig.

All utvikling skjer gjennom det vi grov t kan dele opp i "moden teknologi" og "ny
teknologi" Se figur.

3 Fremtidsmeldingen – NELFO 2016
4 Norway 203040 – The business opportunity
5 Rapport – Effekter av teknologisk endringer på norsk nærings - og arbeidsliv – Sintef
2015 - 10 - 12
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Som figuren viser skiftes det kontinuerlig mellom "moden" og "ny" teknologi. Når en ny
teknologi har eksistert en tid skifter den til moden og enda en ny teknologi er i utvikling.
Hvor raskt dette skal skje er avhengig av mulige utviklingsrom, kompleksitet og
lønnsomhet. Likevel kan utviklings hastigheten dvs. skifte mellom "moden" og "ny"
teknologi) skje r gradvis og over lang tid. Et eksempel på dette er utviklingen innen
telefoni og d ata. Fra den spede telefonsamtale på slutten av 1800 tallet via å
he l digitalisere telefoni(1986) til utviklingen av modemteknologi og ISDN (1988) - telefoni
og data , til ADSL - datamodem (ca. 2000) frem til dagens fiberbredbånd og
mobilteknologi. Det første mobilnettet ble etablert i Norge allerede i 1966 (manuelt). I
1981 kom verden første automatiske mobiltelefonnett, N MT. Dette illustrer hvordan
"moden" og "ny" teknologi skifter og med i ulike tidsintervaller. Bildet under viser et
2000 talls data/telefon i oppsett med ADSL modem, splitter og ISDN boks

Med dette som bakgrunn er det åpenbart at den teknologiutviklingen, vi er inne i nå og
som vil fortsette, vil sette gjennomgripende krav til organiseringen av fag - og
yrkesopplæringen, tilbud, skolebygg o g utstyr, opplæringens faglige innhold,
pedagogiske og didaktiske metoder, lærerkompetanse, lærebedrifters kompetanse samt
involvering av partene i arbeidslivet, politiske myndigheter både sentralt og lokalt.
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Rådet har i lys av dette gjort en utredning av hvordan elektrofagutdanningen kan
utvikles inn i fremtiden. Ved å ta i betraktning at unge som velger sin utdanningsvei
innen yrkesfag, har begrenset kunnskap om fagopplæring og nødvendig teori og praksis
som kreves, mener rådet at opplæringen må starte i "moden" teknologi. Det vil si
teknologi som er grunnleggende for å kunne utnytte elektrisitet innenfor de i dag kjente
områdene elektrisitet anvendes. Figuren nedenfor viser hvor de ulike tilbudene innen
Utdanningsprogram for elektro tenkes plassert.

Som det går frem av figuren over er det mulig at noen deler av næring - og arbeidslivet
fortsatt vil operer i et "modent" teknologiområde, her illustrert med Vg3 symbol

Rådet anbefaler å beholde tilbudet for ungdom slik det er i dag. Det betyr eget Vg1
elektro, Vg2 tilbud og Vg3 tilbud i bedrift. Rådet ønsker ikke å gjøre radikale endringer
dagen modell, men heller se på innhold i vg1, struktur og innhold i Vg2 og Vg3.
Læretiden vil for tsatt være 4 - 5 år. Rådet vil se på prosjekt til fordypning (PTF) både med
hensyn til omfang (tid) og innhold. Rådet ønsker å opprettholde læreplanstruktur og
oppbygningen med formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og
kompetansemål. Kompetansemåle ne skal være holdbare og teknologinøytral og henge
sammen med formålet, grunnleggende ferdigheter og hovedmålene. Tverrfaglig eksamen
i Vg3 og fagprøven opprettholdes og videreutvikles .

I tillegg er det behov for å styrke og videreutvikle Vg3 tilbudet for ungdom som av ulike
grunner ikke ønsker læreplass, men som likevel vil utvikle sitt teknologiske interessefelt.
Rådet mener akkurat dette punktet er helt avgjørende knyttet til fremtidens tekniske og
teknologiske utdanninger. Rådet mener videre at det må l egges vekt på pedagogisk og
didaktisk frihet i skolen som sikrer el e ven den beste og mest inspirerende utdanningen
innenfor eget interessefelt i fagene.

Rådet har videre sett på en statistikk som viser hvor mange av elevene som starter på
Vg1 som søker læreplass, som faktisk får læreplass og hvor mange elever som ikke søker
læreplass i det hele tatt. I elektrofag er det om lag 14 % som ikke fullfører Vg1, Vg2 eller
i overgangen mellom Vg2 og V g3. Nedenfor er vist to figurerer. Figur 1 viser alle elever
på yrkesfag i hele landet. Figur to viser elektrofag i hele landet.
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Figur 1

Figur 2
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Figurene viser to Vg1 kull. Et kull som startet høst 2012 og et kull som startet høst 2013.
For 2012 kullet i hele landet ser vi at omtrent 50% av de som startet Vg1 søker
læreplass i 2014/15, mens det er bare omtrent 35% som faktisk får læreplass. Samtidi g
er det omtrent 35 % som ikke søker læreplass. Dersom vi legger sammen de som ikke
søker læreplass og de som ikke får læreplass utgjør dette hele 65 % av alle elvene som
startet Vg1. For hele landet er det omtrent 24% som er ute av videregående skole ved
overgang fra Vg2 til Vg3. Det betyr at det er hele 49% av elevene som fortsetter i skolen
etter Vg2. Altså halvparten av hele kullet. For 2013 kullet ser vi sammen tendens som
for 2012. Rådet har valgt å kalle dette fenomenet for "skolevennlig ungdom"

Se r vi på elektrofag spesielt følger dette programmet samme tendens som hele landet.
Imidlertid er det flere som søker læreplass. I 2012 er det omtrent 65%. 48% får faktisk
læreplass, mens det er 45% som fortsetter i skole etter Vg2. Med andre ord nesten
halv partene av elevene. Den samme tendensen ser vi for 2013 kullet.

Tilbudet til elevene for Vg3 i fag - og yrkesopplæringen kan i dag karakteriseres som
dårlig for de som av ulike grunner blir igjen i skolen . Dette skyldes nok hovedtanken om
2+2 modellen fra reform 94 . Likevel viser det seg at ungdom ikke nødvendigvis ser for
seg en læreplass selv om de har valgt å begynne på yrkesfag og har interesse for
teknologi . Dette er en kjensgjerning rådet mener det er all grunn til å ta på alvor. Rådet
har derfor i det etterfølgende lagt frem flere forslag til hvordan Utdanningsprogram for
elektrofag med noen relativt enkle justeringen kan bedre situasjon for alle elevene.
Endringene er ikke radikale i seg selv og rådet mener de fleste av forslagene kan
realiseres innenfor dagens rammer for fag - og yrkesopplæringen.

Læreplass eller i kke læreplass

Når det gjelder elever som søker læreplass har studier som nylig er gjennomført vist at
både karakter og fravær spiller en avgjørende rolle for om eleven tilbys lærekontra kt
eller ikke. Som en svært fore nklet tommelfinger regel gjelder:

Karakter > 3 og fravær<10 - 15 dg gir eleven gode mulighet for lærekontrakt

Karakter < 3 og fravær >15 dg svekker elevens muligheter for lærekontrakt betydelig

Det er imidlertid viktig å påpeke at fravær og karakter ikke er det eneste
vurderingsgru nnlaget for bedriften, men fravær vektlegges nå r bedriften skal vurdere
lærekontrakt mellom ulike elever.

Elevene som ikke får tilbud om læreplass og elever som ikke søker læreplass i dagens
fag - og yrkesopplæring er svært sårbare. De vil være i risikogruppen for å stryke i fag
eller falle ut av utdanningen uten noen dokumentasjon. Rådet mener denne gruppen i
fremtiden vil være voksende og det er behov for å tilrettelegge gode løp som ivaretar
også disse.

Rammevilkår
Rådet drøftet i UR 2014 rammevilkår knyttet til bedrifter i elektrobransjen. Det er viktig
med gode rammevilkår for å opprettholde lærlingordninge n. Rådet har merket seg et
økende press fra EU knyttet til fri flyt av arbeidskraft og tilbydere av tjenester over
grensene. I det etterfølgende har rådet tatt med noen utdrag fra yrkesfaglig utvalgs
rapport som peker på viktige rammebetingelser for fag - o g yrkesopplæringen.

Rådet har registret at de yrkesfaglige utvalgene 6 er bedt om å vurdere og foreslå
løsninger til utfordringer i bransjen knyttet til rekruttering og verdsetting av fagarbeider.
Yrkesfaglig utvalg for bygg, elektro og industri slår fast at bransjene bygg, elektro,

6 Yrkesfaglig utv alg for bygg, elektro og industri
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industri og transport har relativt mange faglærte, og det er i hovedsak etterspørsel etter
fagarbeidere. Videre heter det i rapporten at f agarbeideren er også verdsatt, og de fleste
bransjene rekrutterer fagarbeidere gjennom lær lingordningen. Unntaket finner vi IKT -
delen av elektro og i (deler av) transportsektoren. Gjennom blant annet SSBs
beregninger vet vi at vi kommer til å mangle fagarbeidere i framtiden. Det vil bli et gap
mellom antallet lærlinger som fullfører videregåen de opplæring, og det behovet
arbeidslivet har for fagarbeidere. N H O viser det samm e i sitt kompetansebarometer
2016, der flere tusen bedrifter blir spurt om hva slags kompetanse de savner. Bedriftene
etterlyser ikke først og fremst lang akademisk utdanning , med de etterlyser
fagarbeidere. Utvalget ser det som viktig at Norge har «v erdens beste fagarbeidere», og
målet er at vi skal ha høy og stabil rekruttering av fagarbeidere. I og med at brorparten
av de fagene utvalget representerer, rekrutterer fagarbeid ere gjennom lærlingordningen,
er det viktig at bedriftene har rammevilkår som gjør det mulig å ta inn flere lærlinger enn
i dag og gi lærlingene en fullgod opplæring. Mange av bedriftene i de bransjene utvalget
representerer, er i konkurranseutsatte bransj er, og bedriftene arbeider og konkurrerer
både i et nasjonalt og i et internasjonalt ma rked. Bedriftene konkurrerer om
arbeidsoppdrag og legger inn anbud på større arbeidsoppdrag. Da er rammevilkårene
bedriftene må forholde seg til, viktige. Hvilke rammevilkår bedriftene har, er også viktig
for forutsigbarheten til bedriftene, og gjennom det forutsigbarheten for elever når de skal
velge utdanning og yrke.

Dersom norske bedrifter ikke opprettholder en relativt høy grad av egenproduksjon,
risikerer Norge å miste verdifull fagkompetanse på sikt. Dersom flere og flere større
kontrakter for eksempel innenfor bygg og anlegg går til utenlandske aktører, kan det
true antallet fast ansatte i norske virksomheter. Dette skaper en naturlig reduksjon i
antall a nsatte blant norske aktører, og med dette usikkerhet om langsiktigheten for nye
arbeidssøkere. Vi ser imidlertid nå eksempler på at firmaer som har høy grad av
egenproduksjon, etablerer samarbeidsforhold på de ulike arbeidsplassene basert på nye
samarbeids metoder og utstrakt bruk av involverende planlegging. Når ulike faggrupper,
uavhengig av hierarkiske strukturer, sitter sammen og planlegger og gjennomfører
prosjekter med et involverende styrings - og arbeidssett, gir det høyere produktivitet,
bedret lønns omhet og betydelig bedret sikkerhetsstandard på den enkelte
arbeidsplassen.

Utvalget mener videre at faste ansettelser i bedriftene er viktig for at ungdom skal velge
fagutdanning. Faste ansettelser er en betingelse for produktive og fleksible virksomhete r
og for fagarbeidere som kan følge med i den teknologiske utviklingen. Faste ansettelser
er også en betingelse for den norske arbeidslivsmodellen med kvalifiserte, selvstendige,
effektive og fleksible fagarbeidere som også bidrar til innovasjon i selskape ne.

Forskrift om offentlige anskaffelser inneholder krav om at bedrifter som får kontrakter på
arbeid som skal utføres i Norge, skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning
(lærlingklausul), og at de skal bruke lærlinger på den konkrete kontr akten. Utvalget har
fått informasjon om endringene i lovforslaget og hovedpunktene i den kommende
forskriften og er tilfreds med at det kommer lov og forskrift på dette området.

Som en forlengelse av utvalgets drøftinger mener faglig råd for elektro at my ndighetene
med fordel kan dele opp store bygg – og anleggs entrepriser i mindre deler slik at det gir
norske aktører en reell mulighet for å konkurrere om anbud med utenlandske aktører .

Faglig råd elektro mener også at det bør være så strenge krav til en læ rlingeklausul at
den slår inn på de aller fleste oppdrag, og i flest mulig bransjer som utfører oppdrag hvor
det er offentlige byggherre.
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Individ perspektivet

Problemstilling
Det faglige rådet for elektrofag har nedsatt en gruppe for å utrede suksessfaktorer,
beste praksis samt problemstillinger/ barrierer knyttet til den reelle læringsarenaen,
der læringen foregår, mellom elev og lærer og mellom lærling og montør gjennom 4 - 5
års opplæring. Hva er det som utvikler og hvilke kvalifikasjoner skal morgendagens
fagarbeidere ha, som bedriftene, bransj ene/næringene vil etterspørre?

Det er på læringsarenaen både i skole og bedrift læringen faktisk skjer. Forenklet skjer
altså læring i yrkesfag i fysiske møter i klasserom/verksted eller på arbeidsoppdrag i
bedriften. Det er i klasserom/verksted en elev legger første grunnlaget for om han eller
hun som lærlingen skal bestå fagprøven eller ikke. Og det er i lærebedrift hvor lær lingen
møter fagarbeideren at man møter arbeidslivet og den faglige spesialiseringen. Faglig råd
mener man burde ha mer fokus på kvaliteten på begge disse arenaene.

Omtrent halvparten av norske ungdommer starter på fag - og yrkesopplæring i
videregående skole. For en ungdom som har valgt yrkesfag er det altså særlig to are naer
hvor han/hun møter «arbeidslivet». Det ene er i møte med skolen hvor eleven er i to år,
deretter i møte med en virksomhet som lærling. En kompliserende faktor mellom disse to
læringsarenaene er at eleven endrer status fra elev til lærling ved overgang mellom skole
og bedrift. Samtidig er det fylkeskommunen som har oppfølging - og
kvalitetssikringsansvaret for begge arenaer med hensyn til læreplanverk og
opplæringsplaner samt sørge for at lærlingen får en sluttvurdering gjennom eksamener
og fagprøve.

Råd et vil med dette innspillet rette oppmerksomheten særlig inn mot disse to perioden e
hvor elevene møter yrkesfaget i svært forskjellige settinger.

Det er kvaliteten på skolen, utformingen av skolebygget (FEF – modellen) , hvordan blir
eleven mottatt, utstyrs fronten, kvalifikasjonene til lærerne, miljøet på skolen, skolens
nettverk til næringslivet, ressurstilgang, HMS, d emokratisk deltakelse, toleranse og sosial
ansvarlighet , rådet særlig ønsker å vektlegge i dette innspillet.

Rådet vil i det følgende peke p å sentrale forhold i skole og bedrift som rådet mener er
avgjørende for å imøtekomme god opplæring.

Skolen som læringsarena:
Skoleeier (fylkeskommunen) må legge til rette med nødvendige ressurser for
dimensjonering av programområdet, kvalifisering av lærere, økonomi til skolen med
blant annet kjøp av verktøy og HMS utstyr samt legge føringer for samarbeid i mellom
skolene. Videreføre og utvikle arbeidet med å koordinere faget “utdanningsvalg“ i
ungdo msskolen, der elever får prøve ulike elementer i yrkesfagene. Videre bør
fylkeskommunen ta initiativ til å etablere lokale s amarbeidsarenaer mellom skoleeier og
bransjer/bransjeparter.

Nasjonalt: Det må settes nasjonale maksgrenser på klassestørrelser.

Sko len: Det må tilsettes lærere som har fagbrev , praksis (4 år), teoretisk og pedagogisk
utdanning eller treårig yrkesfaglærerutdanning (kvalifiserte yrkesfaglærere) . HMS arbeid
på verksted/lab må etterkommes i alle ledd, og grunnlagsdokumentenes krav ( f.eks. Fse ,
Opplæringslova, Kunnskapsløftet) må følges, deriblant å melde inn ulykker til DSB. Det
er også viktig å u tnytte mulighetene i PTF, særlig i Vg2, slik at elevene får en reel
mulighet til å prøve ut ulike lærefag, etter elevens ønske.
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Det må legges ti l rette for samarbeidsarenaer mellom skoler og næringsliv. Dette for å
minimere gapet mellom hva skolen leverer og hva arbeidslivet forventer, s amt få en
felles forståelse for opplæringsstrukturen.

Lærere
Programfagslærere må invitere fellesfagslærere med i samarbeidet om opplæringen på
fagenes premisser. Oppgavene må være relevante, og utformet på en måte der alle kan
vise sin kompetanse på sitt nivå. Læreren er veileder i arbeidet som siden gjennomføres.
Teorien læres gjennom oppdagelser i praksis, og de r behovet for teoretisk påfyll oppstår,
gjøres dette av kompetente faglærere. Lærere må også utnytte muligheten for
hospitering i bedrift.

Rådgiver
Rådgiver e bør samarbeide med bransjeorganisasjonene lokalt for de programfagene
skolen tilbyr og be nytte m uligheten for å hospitere i bedrift, for å øke sin forståelse og
vær e mer oppdatert på fagområde ne .

Bedriften som læringsarena
Det er avgjørende at bedriftene oppfyller punktene i den nye Samfunnskontrakten, og
støtter opp om arbeidet skolene gjør med å f å elever ut i bedrift i faget prosjekt til
fordypning, særlig på vg2. Unge rollemodeller fra bedriftene bør inviteres til skolen for å
vise frem fagene slik at unge kan støttes i sine valg i yrkesfagene i framtida. Faglig råd
elektro mener det må gjøres ko nkrete tiltak for å få endret det kjønnsdelte arbeidslivet.
Ved å invitere rollemodeller inn i skolene kan man få en større forståelse fra ungdommen
til å velge utradisjonelt .

Bedrift
Det er viktig at lærling og montør samarbeider for å nå fagbrevet. Det kan gjøres
gjennom faglig oppfølging, og konstruktiv tilbakemelding. Både i bedrift og skoler er det
faglige variasjoner i personell som står for opplæring/læreperiode. Det er viktig at det i
planleggingen av opplæringen tas høyde for dette slik at lærlin ger får optimale
læringsforhold. Det er også viktig at den fagarbeideren som skal ha med seg en lærling
har kompetanse i å lære bort og har oppdatert kunnskap om både teknologisk utvikling i
faget og relevant regelverk og bransjestandarder o.l Elektrobrans jen er en kjønnsdelt
bransje. Det er derfor viktig at fagarbeideren har kunnskap om og respekt for mangfold
og er tydelig på å utvikle en trygg og balansert arbeidskultur . I kraft av dette etablere en
læringsarena hvor det skapes rom for god læring uavheng ig av kjønn eller etnisitet.

Ved arbeidsplanlegging må det legges til rette for samtaler og fordypning i problemfelt
for lærlingen. Lærlingene må få mulighet til relevant arbeidspraksis i alle arbeidsoppdrag
for fagfeltet, samt får delta/planlegge/ta ut utstyr til en relativt kompleks
arbeidsoppgave. Det er viktig å finne nivået for lærlingens motivasjonsfaktor.

Når partene opplever problemstillinger/ barrierer knyttet til den opplæringssituasjonen,
er det viktig at bedriften løser dette i samarbeid med partene. Dette kan være tilfell e hvis
montøren/lærlingen viser liten interesse, både i faget sitt og i arbeidssituasjonen eller der
montøren ikke har fått opplæring/kursing i hvordan man samhandler med en lærling .

Der virksomhet ikke følger målet for opplæringen ved at lærlingen får en sidig opplæring
må fylke t komme i dialog med partene. Det er øverste leder som har ansvaret for at den
praktiske delen av H M S utføres etter lover/forskrifter. Lærlinger i bedrifter med et
levende IK system, vil oppleve arbeidet med H M S som positivt. Lærlin gene får større
kjennskap til bedriften ved å gå gjennom prosedyrer og instrukser, samt ha oversikt over
rutiner og bedriftens personalpolitikk.
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Kurs og opplæring av faglig ansvarlig og instruktører

Rådet har registrert at d agens kursing for instruktører ofte ikke treffer de som reelt har
med seg lærlin gen ut i det daglige arbeidet. Hvem som omfattes av Instru ktørbegrepet
er ikke definert i Opplæringsloven (§4 - 3). Lærlingeundersøkelsene viser at det er liten
veiledningskompetanse og kunnskap om læreplaner , og regelverk og standarder hos
mange av de som har med seg lærlinger.

Faglig råd for elektrofag foreslår at fylkeskommunen legger til rette for faglig
oppdatering, pedagogikk og kunnskap om aktuelt regelverk inklusive læreplaner før man
kan ha med seg læ rling .

Utdanningsvalg

Det er laget egne læreplaner for faget utdanningsvalg.

Formål

Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og
knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve ut interesser og
bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg
av utdanning og yrke. Faget skal bidra til økt forståelse av arbeidslivets krav om
kunnskap og kompetanse og bidra til å skape grunnlag for entreprenørskap.

Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike
utdanningsprog ram i videregående opplæring og aktuelle yrker. Elevene skal gis mulighet
til praktisk aktivitet og fordypning i fag. Opplæringen i faget skal legge til rette for at den
enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg.

Opplæringen skal legge til rette for bruk av hensiktsmessige arbeidsformer, både i skole
og arbeidsliv, og for bruk av ulike læringsarenaer som kan gi bred faglig tilnærming
gjennom kontakt og samarbeid med videregående skoler og arbeids - og næringsliv.
Faget skal legge grunnlag fo r videre opplæring, arbeid og livslang læring.

Rådet mener et sentralt problem er at faget utdanningsvalg blir gjennomført på vidt
forskjellige måter i ungdomsskolene.

Faglig råd for elektrofag foreslår en bedre samordning og koordinering mellom
kommuner og fylkeskommunen for hvordan faget utdanningsvalg i ungdomskolen skal
gjennomføres . Her burde de lokale parter, både hovedorganisasjonene og bransjepartene
være mer på banen og delta i gjennomføringen av dette faget på ungdomsskolene.

Det kunne også utvik les en web basert løsning for å hjelpe ungdomsskolene med å gjøre
en god gjennomføring av faget. Slik det er i dag så er dette mange steder en form for
utplassering, eller skolen tilbyr kun de fagene som krever lite av ressurser.

Vi har dårlig erfaring i f ra både rådgivere og lærere i ungdomsskolen at de anbefaler de
teoristerke til studiespesialiserende program, og de mindre teoristerke til yrkesfag.

Rådet mener det vil være viktig å styrke de praktiske ferdighetene båd e i barneskole og
ungdomsskole. D et e r på dette nivået man kan klare å skape en nysgjerrighet og
interesse for praktiske fag, men da må det gjøres på en ordentlig måte på begge nivå.

Grunnskolen kan ikke fortsette med å bruke sløyd og/eller håndverksfag til at elevene
skal sitte og slipe et t restykke med sandpapir frem til det ligner en fugl eller en øse e ller
at de blir sittende og tegne og male Dette betyr at elevenes opplevelse av å prøve seg på
praktiske øvelser oppfattes som særdeles kjedelig. Elevene må få prøve seg på verktøy,
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materiale r og få kunnskap som kan brukes videre i et yrkesliv. Rådet for e slår at Praktiske
og estetiske fag må få sterkere fokus i grunnskolen.

Arbeidslivskunnskap

Hvor mye lærer en ungdomsskoleelev om arbeidslivet gjennom de 3 årene man går på
ungdomsskolen? Hvil ken forutsetning har en ungdomsskole til å undervise i dette? Hvor
mye arbeidslivskompetanse innen praktiske fag finnes i skolen, og hvordan skal de
tilegne seg og undervise i det?

Rådet foreslår at det etableres lokale samarbeidsarenaer mellom skoleeier, skole, parter,
næringsliv, både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Fylkeskommunene må få et
koordineringsansvar for hvordan utdanningsvalg gjennomføres, her kan for eksempel
ungdomsskoleelever hospitere på videregående skole når Vgs elevene er ute i PTF på
V g1 eller V g 2. Da kan flere skoler sende elever til V gs samtidig og få
arbeidslivundervisning og mer kunnskap om de forskjellige utdanningsprogrammene.

Faglig råd elektro mener dette vil øke forutsetningen for ungdommen til å gjøre mer
riktige valg som samsvarer med evne og interesse.

Rådet mener det er for stor vektlegging av struktur og organisering av fag - og
yrkesopplæringen. Tiden er inne for å gi både skole og bedrift større oppmerksomhet.
Det er her læring foregår, mellom elev og lærer og mellom lærling og fagarbeider.
Yrkesfaglæreren er den viktigste enkeltaktøren i skoleløpet som kan bidra til at elevene,
tidlig i opplæringen, får med seg de mest sentrale elementene i basisfagene,
helhetsforståelse, sikkerhetsforståelse mv. som etterspørres i ar beidslivet. Læring
foregår hverdag i klasserom og verksted, praktisk og teoretisk. Det er avgjørende at
yrkesfaglærerne settes i stand til å utøve god opplæring med rammer og organisering,
etterutdanning på linje med andre læreryrker i Norge. Dette vil bi dra til at elevene sikres
den opplæringen som etterspørres i arbeidslivet. Læring foregår også på en annen
læringsarena når eleven er blitt lærling. Her er det viktig at bedriften organiserer
opplæringen slik at alle som skal ha med seg læring i det daglig e arbeidet er kjent med
læreplaner og krav som stilles for å kunne gi tilfredsstillende veiledning og opplæring i
bedrift

Faglig råd for elektrofag foreslår at det iverksettes et arbeid som omhandler
kompleksiteten knyttet til opplæring på to adskilte læri ngsarenaer, skole og bedrift, og
med elven/lærlingen i sentrum . Individperspektivet må styrkes gjennom etterutdanning
av yrkesfaglærere og fagarbeidere/instruktør er.

Rådet konsta terer at læreløftet har fått 1, 2 milliarder kroner til etter og videreutdanni ng.
Yrkesfaglærer løftet har blitt tilgodesett med 20 millioner. Rådet stiller spørsmål knyttet til
denne skjeve fordelingsnøkkelen akkurat i de årene myndighetene lover et kunnskaps -
og kompetanseløft for alle lærere i norsk skole.

Rådet mener at kunnskap en og utdanningen til en yrkesfaglærer både faglig og
teknologisk oppdatering, pedagogisk og sosial kunnskap er svært avgjørende for
elevenes læring og mestring ved inngangen til arbeidslivet.
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Partenes innflytelse på utformingen av læreplaner, uttalelse fra Fagligråd
for elektrofag

Faglig råd for elektrofag viser til brev fra SRY datert 6. februar 2014. I henvendelsen
siteres følgende tekst fra stortingsmelding 20:

Departementet vil vurdere å gi de faglige rådene større innflytelse på utformingen av
læreplaner på Vg3. Etter departementets vurdering vil tildeling av økte oppgaver til de
faglige rådene kunne utnytte bedre kunnskapen til partene i arbeidslivet i styring en av
fag - og yrkesopplæringen.

SRY stiller i brevet faglige råd en rekke spørsmål k nyttet til innflytelse på læreplanene.
Henvendelsen ble behandlet i faglig råd for elektrofag onsdag 26. februar 2014. Faglig
råd for elektrofag vil besvare spørsmålene fortløpende:

Er faglige råds innflytelse på utformingen av læreplaner Vg3 ivaretatt i g jennom
mandatet for rådene? I punkt 3 i gjeldende mandat for de faglige rådene står det:

Partene i arbeidslivet skal gjennom de faglige rådene ha innflytelse på hele opplæringen i
faget. På den delen av opplæringen som foregår i bedrift/virksomhet skal pa rtenes
forslag vektlegges spesielt. Gjennom de faglige rådene skal partene på ethvert tidspunkt
kunne gi råd og innspill til innholdet i læreplanen.

Faglig råd for elektrofag f oresl år partenes innflytelse må forsterkes i mandatet. Partene,
gjennom de fagl ige rådene, skal ha avgjørende innflytelse på utformingen av
læreplanene. For at innflytelsen skal være reell bør partene ha beslutningsmyndighet
over innholdet i læreplanene. Vg1 elektrofag leder ut til 19 lærefagfag. Det er avgjørende
at faglig råd på se lvstendig grunnlag kan utvikle læreplaner i tråd med arbeidslivets
behov.

Er det ønskelig at rådene skal foreslå kompetansemål, innhold i læreplaner og
dokumentasjonskriterier for egne fag?

Elektrofagene preges av rask teknologisk utvikling og endring, og det er en utfordring å
utdanne fagarbeidere som har den nødvendige kompetansen. Dagens fagarbeidere må
ha en grunnutdanning som gjør dem i stand til å møte endringer og kunne tilegne seg ny
kompetanse. Samtidig skal de være fagspesialister slik at de kan i vareta spesifikke
oppgaver i bedriftene.

Dette er en utfordring som arbeidsliv og utdanning må løse s ammen. Derfor foreslår
rådet at de faglig e råd ene ikke bare ha innflytelse på, men vedta læreplaner og
vurderingsordninger for alle læreplaner innen eget u tdanningsprogram. Faglige råd bør
også ha avgjørende innflytelse på rammer som settes for form og innhold i læreplanene
og for vurderingsordningene (eksamen, fagprøve).

Et slikt system mener vi vil ivareta arbeidslivets og den enkeltes behov for fleksibili tet og
tilpasning på en god måte.

Skal rådene fastsette retningslinjer for gjennomføringen av fag - /svennebrev for egne
fag?

I så fall bør rådene rådføre seg med egne bedrifter/virksomheter eller andre eksterne
parter med særskilt kunnskap, og invitere til å gi synspunkter til rådene gjennom
skriftlige innspill, diskusjonsmøter eller work shops?

Faglige råd for elektrofag forslår at rådene bør ha ansvar for å fastsette rammer,
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retningslinjer, form og innhold i eksamener o g fagprøver i elektrofagene. Ved å ut arbeide
retningslinjer på et overordnet nivå vil vi få en kvalitetssikring. Samtidig vil det sikre en
nasjonal standard på gjennomføring og bedømming av eksamener og fagprøver, noe som
er viktig for Faglig råd for elektrofag. For det faglige rådet er det v iktig å kunne samle
prøvenemnder i elektrofagene på tvers av fylkesgrensene. Økt samarbeid og
erfaringsutveksling mellom prøvenemndene vil bidra til en mer lik og forutsigbar praksis i
avvikling og bedømming av fagprøvene.

Har rådsmedlemmene tilstrekkelig ressurser (tid og kompetanse) til å påta seg et større
ansvar for læreplaner Vg3?

Det er urealistisk at medlemmene i faglig råd kan ha kompetanse til å dekke alle fag på
alle nivåer – de er avhengig av å kunne innhente faglig kompetanse i ulike fag. Men d et
er viktig at faglig råd har det overordnede ansvar et. Faglig råd foreslår derfor å ku nne
innhente ekstern bistand til oppdatering og utvikling av læreplaner, eksamener og
fagprøver. Dette må kunne gjøres gjennom bl.a. opprettelse av fagutvalg. Arbeidsvilkår
for slike grupper må være tilsvarende læreplangrupper og andre offentlige utvalg
(dekning av tapt arbeidsfortjeneste mv). Faglig råd for elektrofag vil også være avhengig
at sekretariatet har tilstrekkelige ress urser til å følge opp arbeidet.

Gjennomgang av regelverket om fag - og svenneprøve i forskrift til
opplæringsloven

Utdanningsdirektoratet har sett behov for en gjennomgang av reglene om fag - ,
svenne - , og kompetanseprøve i forskrift til opplæringsloven kap.3. Direktoratet starter
nå arbeidet med en gjennomgang av disse bestemmelsene der formålet er å bidra til
tydeligere, mer oversiktlige og lettere forståelige bestemmelser som gjelder spesiel t
for fag - og yrkesopplæringen.

Lenke til forskrift til opplæringsloven:

http: //www.udir.no/Regelverk/Finn - regelverk - for - opplaring/Regelverk - etter -
paragraf/Tolkning - av - forskrift - til - oppl aringsloven --- etter - paragrafer/

Direktoratet ønsker å få innspill fra bransjen om endringer de ønsker og ser behov for, og
vil invitere til et nærmere samarbeid med de faglige rådene. Direktoratet tar også imot
skriftlige innspill på problemstillinger. Fa glig råd for elektrofag har etablert en gruppe for
drøfting av saken med følgende sammensetting:

- Arild Skjølsvold (leder)
- Øystein Fagerli
- Hans Jacob Edvardsen
- Inger Vagle
- Åge Lauritsen
- Ida Skauge
- Kai Christoffersen

I midten av april 2015 leverte denne grup pen følgende kommentarer og fremmer
følge nde forslag til endringer i regelverket om fag - og svenneprøven:

http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Regelverk-etter-paragraf/Tolkning-av-forskrift-til-opplaringsloven---etter-paragrafer/
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Regelverk-etter-paragraf/Tolkning-av-forskrift-til-opplaringsloven---etter-paragrafer/
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Rådet har ingen kommentar til følgende paragrafer i forskriften:

§ 3 - 1 , § 3 - 2, § 3 - 5 , § 3 - 6 , § 3 - 7 , § 3 - 8 , § 3 - 9 og 3 - 10, § 3 - 11 , § 3 - 12 , § 3 - 13 , § 3 - 14 , §
3 - 16 , § 3 - 17 , § 3 - 18 , § 3 - 19 , § 3 - 20 , § 3 - 21 , § 3 - 23 , § 3 - 24 , § 3 - 25 , § 3 - 26 , § 3 - 28 , §
3 - 29 , § 3 - 30 , § 3 - 31 , § 3 - 32 , § 3 - 33 , § 3 - 34 , § 3 - 35 , § 3 - 36 , § 3 - 37 , § 3 - 38 , § 3 - 39 , §
3 - 40 , § 3 - 41 , § 3 - 43 , § 3 - 44 , § 3 - 45 , § 3 - 47 , § 3 - 60, § 3 - 68

Rådet har kommentar til følgende paragrafer i forskriften:

§ 3 - 3. Grunnlaget for vurdering i fag

Kommentarer:

Rådet foreslår en presisering som slår fast at ingen k an avlegge den praktiske prøven i
fagprøven, før fullstendig læretid i bedrift er gjennomført. Rådet stiller spørsmål om ikke
tre år i skole bør kunne dokumenteres på en bedre måte. Og videre, bør de tre årene i
skole være søkbare på videre utdanning? (forkurs til fagskolen)

§ 3 - 4. Karakterar i fag mv.

A v forskriften framgår følgende: " Ved fag - og sveinepr øve og kompetanseprøve skal det
ved vurderinga brukast ein tredelt skala som har dette innhaldet:

a) bestått mykje godt: mykje god eller framifrå kompetanse i faget
b) bestått: tilfredsstillande eller god kompetanse i faget
c) ikkje bestått : svært låg kompetanse i faget"

Rådet konstaterer at karakterskalaen brukes svært ulikt fra fylke til fylke. Rådet foreslår
at det er nødvendig å utvikle felles vurderingskriterier i elektrofagene som kan bidra til
riktigere karaktersetti ng. Rådet foreslår å innføre en todelt skal a: Bestått og ikke bestått.

§ 3 - 42. Vitnemål i vidaregåande opplæring

Bestemmelsen fastslår at også lærlinger skal få vitnemål etter bestått opplæringsløp –
uten at det opplyses at lærlinger i tillegg skal få fag - eller svennebrev.

Kommentarer:

Det faglige rådet foreslår fagbrev kun skal utdeles på bakgrunn av fullført læretid, og
ikke på bakgrunn av full opplæring i skole (alternativ vg3). Tilsvarende ordning
praktiseres i Sver ige, hvor fullført gymnasieskolen gir eksamensbevis, mens fagbrev
oppnås etter t ilstrekkelig praksis i arbeidslivet.

VII. Særskilde føresegner for fag - /sveineprøva og kompetanseprøva

§ 3 - 48. Fag - og sveineprøve

Av bestemmelsen framgår at «Prøva skal gjennomførast i den bedrifta lærlingen har hatt
hovuddelen av opplæringa».

Aktuelle sp ørsmål: Gjennomføring av fagprøven, bruk av prøvestasjon?

Kommentarer:

Det faglige rådet foreslår denne bestemmelsen kan fjernes. Det må være opp til
prøvenemnda og bedriften å ta stilling til om det er i hovedære bedriften eller i en annen
bedrift lærlingen har fått opplæring at prøven skal avlegges. Bestemmelsen kan også
redusere prøve ne mndas muligheter til å prøve alle kompetansemål.
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Av bestemmelsen framgår at: «Dersom prøva blir gjennomført i lære bed ifta, skal prøva
ti lpassast verksemda i bedrift a.»

Det faglige rådet foreslår at fagprøvene fortrinnsvis skal avlegges i lærebedriften .
Formuleringen «Dersom …. .» kan forstås som at det det er mer eller mindre valgfritt å
legge prøven til prøvestasjon eller bedrift. Annet ledd fastsetter at prøven skal tilpasses
virksomheten i bedriften. Rådet mener dette er en unødvendig detaljstyring av
prøvenemnda. Rådet foreslår derfor hele setningen fjernet .

Av bestemmelsen framgår at: «Oppgåva skal klart definere innhaldet i det ein forventar
av kandidaten sit t arbeid. Innanfor ramma av kompetansemåla i læreplanen skal
oppgåva prøve kandidaten i

a. planlegging av arbeidet og grunngiving for valde løysingar
b. gjennomføring av eit fagleg arbeid
c. vurdering av eige prøvearbeid
d. dokumentasjon av eige prøvearbeid.»

Rådet ha r erfart at det i en del prøvesituasjoner blir lagt stor vekt på planleggingsdelen
vurderingsdelen av fagprøven. Lærlingens teoretiske kompetanse er tidligere prøvet i
eksamen både etter fullført vg2 og i vg3. Det er viktig at fagprøven prøver lærlingens
e vne til å omsette teoretiske kunnskaper i prakti sk arbeid slik at fagprøven ikke blir en
ny teoriprøve. Rådet foreslår derfor at de ulike delene av fagprøven angis i tid, enten i
forskriften eller i læreplanen.

§ 3 - 56. Prøvenemnd for fag - og sveineprøve

Av bestemmelsen framgår at: «Prøvenemnda for fag - eller sveineprøva blir oppnemnd og
administrert av fylkeskommunen, jf. opplæringslova § 4 - 8. Ho skal ha minst to
medlemmer som har formell fagleg kompetanse innanfor fagområdet, og så langt det er
mogleg, h ar oppdatert arbeidslivserfaring i faget.»

Aktuelle spørsmål:

Ønsker vi forandringer på sammensetting av prøvenemder?

Kommentarer:

Rådet konstaterer at antatt prøvenemndsmedlemmer er redusert fra tre til to, slik at
nemnda ikke lenger representer hele trep artssamarbeidet . Når det gjelder prøvenemndas
kompetanse, foreslår rådet at det bør settes som krav at minst ett medlem har fagbrev i
faget. Denne kompetansen kan ikke erstattes av f . eks . elektrofaglig ingeniørutdanning
eller annen utdanning på «høyere» ni vå. Kandidaten skal dømmes av likemenn.

§ 3 - 57.Innhald i og omfang av fag - og sveineprøva

Av bestemmelsen framgår at: «Alle kompetansemåla i læreplanen for faget skal kunne
prøvast.»

Aktuelle spørsmål:

Skal det utarbeides sentrale føringer på hva en fagprø ve m å inneholde? Det er ulike
tolkninger på hva den oppsumm erende samtalen skal inneholde. (Noen prøvenemder
bruker hovedvekten av tiden på dette.) Skal det utarbeides sentrale føringer på
tidsbruken?
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Kommentarer:

Det faglige rådet støtter prinsippet om a t alle kompetansemåla i læreplanen for faget skal
kunne prøvast. Rådet foreslår det bør vurderes minimumskrav til innhold i fagprøven for
elektrofagene. Disse kan angis i vurderingskapitlet i læreplanen. Eksempel at alle
kandidater skal prøves i elementer fra alle hovedområdene.

§ 3 - 58. Gjennomføring av fag - og sveineprøva

Av bestemmelsen framgår at: «Prøvenemnda skal vere på prøvestaden ved prøvestart og
prøveslutt, og skal utføre nødvendig inspeksjon og vurdering av kandidaten sitt arbeid i
prøveperioden og ved prøveslutt.»

Aktuelle spørsmål:

Er tilsynet tilfredsstillende ved gjennomføring av fagprøven?

Kommentarer:

Det faglige rådet foreslår at det må være opp til prøvenemnda å vurdere hvor mange
som skal være til stede ved oppstart av prøven. Dette handl er ofte kun om å dele ut en
oppgavetekst, og svare på spørsmål knyttet til denne. Rådet mener ressursene bør settes
inn mot tilsyn under prøven vurdering av arbeidet.

§ 3 - 59. Vurdering av fag - og sveineprøva

Av bestemmelsen framgår at: «Prøvenemnda skal vur dere kandidaten sin kompetanse
slik han er dokumentert gjennom fag - eller svein eprøva, og fastsetje karakter. Det
faglige rådet foreslår det bør vurderes å innføre en to - delt skala for fagprøvene.

§ 3 - 67. Krav til fag - og sveinebrev

Av bestemmelsen framgår at: «Fag - eller sveinebrev blir utferda som dokumentasjon for
bestått fag - eller sveineprøve.

Som det framgår av tidligere argumentasjon (§3 - 42), foreslår rådet at fagbrev kun skal
utstedes etter fagprøve avlagt på grunnlag av læretid eller praksis i bedri ft – ikke etter
fullført vg3 i skole.

Av bestemmelsen framgår at: «Praksiskandidatar er fritekne frå kravet til fellesfag for å
få utferda fag - eller sveinebrev»

Rådet foreslår at praksiskandidater ikke skal fritas for fellesfag

Faglig råd for elektrofag m ener i utgangspunktet at kravene for å kunne gå opp til
fagprøve som praksiskandidat bør gjennomgås. Det kreves ikke fellesfag for
praksiskandidater som skal avlegge fagprøve. Alle andre som skal avlegge fagprøve må
dokumenter kunnskaper i fellesfag.

I ele ktrofagene er gode kunnskaper i fellesfag avgjørende for å være en god fagarbeider.
For eksempel et gode matematikkunnskaper avgjørende for å kunne beregne ethvert
strømførende anlegg.

Praksiskandidatordningen er et særnorsk fenomen som bidrar til at svært å voksne
tegner lærekontrakt. Faglig råd for elektrofag mener behovet for fellesfag gjelder alle
fagarbeidere innen elektr ofag. Det er nå forslag om at det skal utvikles yrkesrettede
læreplaner i fellesfag for hvert utdanningsprogram vil behovet økes ytte rligere. Rådet
mener derfor det er grunn til å gjennomgå praks iskandidatordningen med sikte på å
styrke fellesfagenes posisjon og legge til rette for at flere voksne kan tegne lærekontrakt.
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Generelt mener d et faglige rådet at kvaliteten på fagprøvene i ele ktrofa gene
opprettholdes eller økes.

Tilbudsstruktur

Detaljert beskrivelse hvordan rådet ser for tilbudsstruktur i utdanningsprogram for
elektro med hensyn på elevens valgmuligheter og for å utvikle elektrofagutdanningen
slik at opplæringen ivaretar fremt idens kompetansebehov med hensyn til fleksibilitet,
kvalitet, relevans og bedriftenes behov.

Vg1 tilbudet
Rådet for e slå r et nytt navn på elektrofag. Det nye navnet foreslås til å være Vg1 elektro
og Data . Bakgrunnen for dette forslaget er å stimulere unge , i tillegg til de som allerede
søker elektro, med interesse for datateknologi, IKT, programmering/koding til å søke
fag - og yrkesopplæring. I tillegg er det viktig, gjennom navnet på faget, å rette
oppmerksomheten mot elektronisk kommunikasjon – Ekom. Ekom - begrepet blandes ofte
med databehandling , datateknologier, digitalisering og informasjonsteknologi. Imidlertid
er ekom definert som kommunikasjon ved bruk av et elektronisk kommunikasjonsnett
(ekomnett), og ekomnett er definert som et system for signa ltransport som muliggjør
overføring av lyd, tekst, bilder eller andre data ved hjelp av elektromagnetiske signaler i
fritt rom eller kabel der radioutstyr, svitsjer, annet koplings - og dirigeringsutstyr,
tilhørende utstyr eller funksjoner inngår, herunder nettverkselementer som ikke er
aktive. Ekom vil i fremtiden dominere all utvikling i elektriske nettverk.
Utdanningsprogram for elektro er det mest naturlige programmet hvor unge med
interesse for teknologi og data kan søke. Det er derfor viktig å synliggj øre tilbudet også i
navnet.

Rådet mottok i 2014 søknad fra Akershus fylkeskommune på å starte f orsøk med en nytt
Vg 1 IKT og nye V g 2 og V g 3 tilbud.

Rådet støttet ikke opprettelsen av et nytt V g 1, men mente at en ny IKT utdannelse ville
være best ivaretatt ved å la elevene starte på V g 1 Elektro . Rådet var også enig i at det
burde utvikles nye V g 2 og Vg3 tilbud.

Faglig råd elektro foreslår i denne redegjørelsen en ny struktur og innhold i V g 1 og nye
V g 2 og V g 3 løp som vi mener vil ivareta og utvikle nærings livets behov for IKT/data
utdannelse.

Fag lig råd elektro foreslår at fremtidig IKT/data utdannelse rekrutterer fra V g 1 Elektro og
at det er færrest mulig kryssløp fra andre utdanningsprogram til V g 2 data og videre til
nytt V g 3 tilbud.

Det vil være sentral t for fremtidens elektrofagutdanning å stimulere til innovasjon.
Fremtidens skole krever nytenkende lærere og nye læringsverktøy. Grunnsteinene her er
motivasjon og kreativitet som inspirerer flere nytenkende lærere i skolen og som kan
hente ut poten sialet i nye læringsteknologier.

Fremtidens næring - og arbeidsliv trenger nytenkende elever og lærlinger . Elever som
kommer inn i skolen med nysgjerrighet og kan utnytte sin kreativitet og bli inspirert og
motivert av entusiastiske lærere.

Rådet mener noe av nø kkelen til fremtidens elektrofagutdanning for elever og fremtidige
fagarbeider ligger i et godt gjennomtenk Vg1 tilbud knyttet til innhold. Vg1 Elektro og
data skal være starten til en ny verden for unge med interesse for elektrisitet og
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elektronisk kommun ikasjon. Det må bety en stor satsning på de unge slik at Norge som
nasjon kan være med i utviklingen av fremtidens teknologier.

Rådet for e slår et Vg1 og med følgende tre hovedområder:

- Elenergi
- Automasjon
- Data og elektronikk

Nedenfor en vist en figur 3 som visere en prinsippskisse for Vg1.

Denne skissen er ikke ment som en absolutt og endelig løsning, men rådet mener det
danner et godt grunnlag for en skole å planlegge, justere og evaluere undervisning i tråd
med lokale forhold. Rådet ser det kan være behov for noe endringer i læreplanen knyttet
til en generell teknologiutvikling, endring i faginndelingen og endringer i timetall. Dette
er ikke videre utredet i denne utviklingsredegjørelsen, men vi forventer at rådet vil få
oppgaven dersom dett e forslaget tas til følge.

Fellesfag

Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, kroppsøving.
Yrkesretting av fag gir økt læring – for alle grupper. Dette henger sammen med at
elevene forstår både innholdet i undervisningen, og ikke minst kan relat ere det til en
praktisk og teoretiske bruk. Rådet foreslår å gå gjennom alle læreplanmålene for
fellesfagene og se hvordan disse kan yrkesrettet mot de ulike felles programfag ene
innenfor utdanningsprogrammet. Dette må følges opp i daglig bruk blant lærerkorpset i
skolen. I tillegg må det systematisk følges opp gjennom utdanningen av nye
yrkesfaglærere, og gjennom etter - og videreutdannings tiltak av eksisterende
lærekrefter. Mate matikk foreslår rådet skal være gjennomgående i Vg1 og V g2. Samtidig
skal det være en sluttvurdering i matematikk etter hvert skoleår.

Rådet forslår også å innføre felles vu rderingsformer eller sentralt gitt eksamenen alle i
felles programf ag på Vg1

Elen ergi
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Elenergi har en praktisk - teoretisk inngang 7 og hvor arbeidsområdet er elektrisk høy - og
lavspenning. Her er legges særlig vekt på elsikkerhet og personsikkerhet, H M S samt
grunnleggende elektroteknikk. Typisk spenningsnivåer for lavspenningsanlegg er med
nominell spenning opptil 1000V vekselspenning (AC) og/eller opptil 1500 V likespenning
(DC). For høyspenningsanlegg er nominell spenning høyere enn 1000V AC og høyere enn
1500V DC. Pga. høye spenningsnivåer og potensielle faremomenter innen område stilles
strenge lov og forskriftskrav til utførelse av arbeid og oppgaver. Overf øringsmaterial er
for strøm er typisk CU og AL .

Automasjon
Automasjon har e n praktisk - teoretisk inngang. S tyring og regulering er arbeidsområdet
innen elektrisk lavspenning opptil 1000V AC og 1500V DC samt spenningsnivåer under
50V AC og DC. For spennings nivåer under 50V legges særlig vekt på styring og
regulerings teknikk, elektronikk (hardware), robotikk, elektronisk kommunikasjon både
digitalt og analogt. Det stilles strenge krav til personsikkerhet, elsikkerhet og H M S innen
hele fagområdet . Under 50V A C og DC stilles i tillegg strenge krav til holdbar e styring - og
regulering steknologier samt sikker elektronisk kommunikasjon. Overføringsmaterialer for
strøm og signaler (analog og digitale) er typi sk CU, AL, fiber, t rådløst mfl.

Data og elektronikk
Data o g elektronikk har en praktisk - teoretisk inngang. For d ata , elektronikk og IKT er
arbeids området AC/DC og spenningsnivået er normalt under 50V. Det kan likevel stilles
særskilte krav til elsikkerhet og personsikkerhet utover generell H M S krav. Her legges
særlig vekt programmeringsspråk (Software), koding, digitalisering, elektronisk
kommunikasjon både digitalt og analogt. Det stilles strenge krav til holdbar
programmeringsfilosofi, koding, informasjonsteknologi og sikker elektronisk
kommunikasjon. Overføringsmaterialer for strøm og signaler (analog og digitale) er
typisk CU, Fiber, trådløst mfl.

Det er avgjørende å sikre at eleven får grunnleggende kompetanse innfor alle disse tre
områdene på Vg1.

F aglig råd for elektro har gått gjennom innholdet og fordeling av teori og praksis innenfor
Vg1. Dette fordi rådet har fått tilbakemeld inger om at dagens Vg1 innhold ikke møter
elevens egeninteresse og forventning ved valg av utdanningsprogram for elektro. Rådet
har også merket seg at mange som kommer fra ungdomskolen ofte er lei av teoritung
grunnskole.

Rådet vil derfor foreslå å endre noe på fag og timefordelingen i Vg1. I tillegg forslår rådet
å "dele" vg1 inn i to bolker samt fjerne eller bake inn prosjekt til fordypning (PTF) i
skoleløpet . Dvs . utnytte muligheten myndighetene åpner for å knyttet PTF til
teori/praksis i nn i fellesfag og programfag i skolen . Dette betyr likevel ikke at skolene
fratas muligheten for å benytte seg av praksis i bedrifter der det ligger til rette for dette .
Det er et avgjøre nde element i rådets forslag å benytte PTF til å styrke teori og praksis i
skole for å kunne tilby en Vg2 t ilbud med fire programområder. Dette er omtalt nærmere
senere i dokumentet. En grunnleggende bolk før ste halvår godt tilrettelagt for praktisk
arbeid som er knyttet til relevant teori . I tillegg til programfagene undervises det i
matematikk, naturfag , enge lsk og norsk samt kroppsøving. Rådet mener det er
avgjørende at det innføres både en midtveis vurdering og en sluttvurdering på Vg1 ni vå i
alle fag . I a ndre halvår vektlegges teorien noe sterkere både i programfagene og
fellesfagene. Praksisdelen reguleres i tråd med større innslag av teori , men rådet mener

7 NHO kompetansebarometer viser at lærebedriften er minst fornøyd med elvens praktiske opplæring i skolen.
Kjennskap og riktig bruk av verktøy.
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skolen i enda større grad må settes i stand til å interesse differensiere (ID) knyttet til
elevenes egne interesser. (Økt tilførsel av resurser)

Vg2 tilbudet
Rådet mener Vg2 tilbudet bør endres noe i forhold til dagens struktur , og rådet tror vg2
tilbudet på mange måter vil være nøkkelen til å utdanne morgensdagens fagarbeider.
Vg2 tilbudet må ses i spenningsfeltet mellom "moden" og "ny" teknologi. Grunnen til
dette er at Vg2 tilbudet må organiseres på en slik måte at det tar inn over seg "moden"
teknologi samtidig som det sikter mot "teknologifronten" Dette vil ikke bare sette krav til
utdanningsinstitusjonens lærerkompetanse men også til læremidler, materiell, utsyr og
annen skole infrastruktur.

Figu ren skal skissere spenningsfeltet mellom moden og ny teknologi

Rådet mener derfor i en fremtidig utdanning det er avgjørende at Vg2 tilbudet er
fremtidsrettet samtidig som det skal ivareta "moden" teknologier. Vg2 kan derfor ses på
som selve grunnmuren i utdanningsprogram for elektro. Rådet har gjort en utredning og
foreslår følgende Vg2 tilbud:

- Vg2 A utomatisering
- Vg2 Elenergi og ekom
- Vg2 Data
- Vg2 Flyfag

Rådet har vurdert hvilket utslag et slikt Vg2 tilbud vil få ute i fylkene. Rådet erfarer at
dette vil kunne være en gunstig tilbudsstruktur for fylkene. Alle fylkene vil kunne tilby tre
eller fire tilbud på Vg2 nivå. Vg2 tilbudene som forslås slås sammen med andre Vg2
tilbud i forhold til dagens tilbudsstruktur e r K ulde - og varmepumpeteknikk og Data og
elektronikk . Rådet vil komme tilbake til andre a rgumenter for sammenslåing av disse
tilbudene senere i dokumentet. I sin utredningen for å se på valg av Vg2 tilbud har rådet
også sett på fordeling av lærlinger ut til de enkelte lærefag.
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Tabellen nedenfor viser fordelingen i 2015/16.

De fem første og største lærefagene innenfor elektro utgjør om lag 90% av alle
lærekontraktene. Elektrikerfaget er det desidert største lærefaget i Norge. Samtidig ser
vi at Automatiseringsfaget og energimontørfaget har like stor andel (10%) som alle de
øv rige andre fagene som er ranket fra nr. seks og utover.
Telekommunikasjonsmontørfaget og dataelektronikerfaget er til sammen like store som
automatiseringsfaget. Nedenfor er viste en figur som viser utvikling av lærekontrakter
innenfor fagene 2 - 4 i tabelle n ovenfor. Tabellen tar med samtlige lærekontrakter, både
ungdomsrett, voksenrett og andre.

Bildet som er vist i tabellen har vart over tid og rådet mener dette bildet ikke vil endre
seg i de kommende årene. Det er ventet at lærlinger knyttet viklerfaget faget vil
forsvinne innen en ti års periode. Dette vil ikke være tilfelle med tog - elektrikerfaget som
rådet venter en stabil og kanskje et økende behov for rekruttering. Signalmontørfaget er

antall Tilbudt Andel som Andel av alle
2015 søkere læreplass får lærekont Lærekontrakter

1 Elektrikerfaget* 2 414 1 775 74 % 58,7%
2 Automatiseringsfaget* 510 306 60 % 10,1%
3 Energimontørfaget* 406 302 74 % 10,0%
4 Telekommunikasjonsmontørfage 252 175 69 % 5,8%
5 Dataelektronikerfaget 344 167 49 % 5,5%
6 Kulde- Og Varmepumpemontørf 116 79 68 % 2,6%
7 Tavlemontørfaget 62 43 69 % 1,4%
8 Flysystemmekanikerfaget 83 40 48 % 1,3%
9 Signalmontørfaget 31 23 74 % 0,8%

10 Avionikerfaget 45 22 49 % 0,7%
11 Produksjonselektronikerfaget 55 22 40 % 0,7%
12 Heismontørfaget* 34 16 47 % 0,5%
13 Energioperatørfaget* 24 15 63 % 0,5%
14 Fjernstyrte undervannsoperasjon 68 11 16 % 0,4%
15 Elektroreparatørfaget* 14 8 57 % 0,3%
16 Flymotormekanikerfaget 17 7 41 % 0,2%
17 Flystrukturmekanikerfaget 7 5 71 % 0,2%
18 Togelektrikerfaget* 12 4 33 % 0,1%
19 Vikler- og transformatormontørf 2 2 100 % 0,1%

Totalt 4 496 3 022 67 %
Jenter - totalt 216 147 68 %
Jente andel 5 % 5 %
*) Lovregulerte fag
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i endring og utvikling av teknologier knyttet til faget kan føre til endringer i struktur og
innhold.

Figur som viser antall godkjente lærekontrakter - uvikling de siste tre år

Det vi kan se ut av denne figuren er at lærlinger i automatiseringsfaget faller markant de
tre siste årene. De øvrige fagene i figuren holder seg relativt stabilt. Rådet for e slår derfor
at det utredes nærmere konsekvenser ved å videreføre Vg3 i skole innenfor
automatisering. Denne utredningen må ses i sammenheng med rådets forslag om nytt
Vg3 Robotikk. Rådet foreslår videre å vurdere og endre læreplan for dataelektroniker
samt konsekvensen av å videreføre vg3 tilbudet i skole. Rådet ser en utvikling i at
fylkeskommunene blir stadig mer restriktiv med å utbetale tilskudd (basis tilskudd 2) til
bedrifter etter Vg3 i skole og i verdiskapningsdelen av læretiden. Sammensetningen av
potensielle lærebedrifter for disse elevene er av en slik karakt er at rådet mener det vil
være en fordel å gjennomføre læretid i bedrift (Basis tilskudd 1). Rådet åpner også for å
se muligheter for veksling mellom skole og bedrift gjennom læretiden. Rådet mener dette
vil ha positiv effekt for økning og utvidelse av lær ebedrifter og lærekontrakter.

Figur 4 under viser et prinsipp for rådet forslag til ny Vg2 tilbud.
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Med bakgrunn i elektrofagenes egen art og særtrekk mener rådet det er avgjørende at
matematikk ikke avsluttes i Vg1, men videreføres i Vg2. For prog ramfagene er "barene" ,
som er tegnet inn , bare tenkt som en illustrasjon av vektleggingen av elementer i d e
ulike fagene . Disse "barene" kan gjøres mindre eller større (vektlegges mer eller mindre)
som igjen kan illustrere lokal/ regional tilpasning. Dagens Vg2 Data og elektronikk inngår
som en del av det totale Vg2 tilbudet. Dette fordi utviklingen innen elektronikk - og
elektronisk kommunikasjons teknologien sammen med data/IKT inngår i alle Vg2 løpene,
men med hovedvekt innenfor Vg2 data. Den teknolog iske utviklingen viser at den
tradisjonelle elektrotekni kk teknologien smelter sammen med elektronikk og elektronisk
kommunikasjon eller digitalisering, data og IKT. Dette ser vi igjen i smarte nett,
velferdsteknologi, styring og regulering av elektriske an legg m.m. " Den grønne
teknologien" er tuftet på en forventning om at nettopp dette vil skje. I fremtiden er det
vanskelig å forestille seg et elektriske anlegg uten elektronisk kommunikasjonsteknologi.
Rådet ser at det kan bli krevende å vurdere hvor mye elektronikk/data/IKT de ulike
fagarbeidere må kunne for å bygge og vedlikeholde fremtidens elektriske anlegg både
med hensyn på elsikkerhet og kommunikasjonssikkerhet. Dette må derfor kunne
gjenspeiles i godt utformet læreplanverk. Rådet tror også det vil være behov for
fagarbeidere med spesialistkompetanse innenfor elektronikk/data/IKT samt elektroniske
kommunikasjon. Vi kommer tilbake til senere i dokumentet hvordan dette foreslås løst på
Vg3 nivå.

Vg3 tilbudet

Den kanskje største endringen vil vi kunne se i rådets forslag til Vg3 tilbud. Faglig råd for
elektrofag vil iverksette et analysearbeid med hensikt om å starte forsøk i to nye Vg3
tilbud på noen skoler (fylker) i løpet av 2017 - 2018. Vi merker oss at elevene, slik rådet
velger å kalle disse, er svært "skolevennlige" . Tilbudet skal svare opp for de
ungdommene som er teknologiinteressert, men som ikke ser for seg en læretid i bedrift.
Dette kan være svært skoleflinke ungdom, men det kan også være ungdom med
spesielle interesser for teknologi og data. Den siste gruppen kan også komme fra
ungdomskolen med svake karakterer. Rådet mener derfor at det er viktig å rigge et Vg1
som er godt tilpasset for å ta imot alle typer ungdommer til elektr o. Den norske skolen er
ikke spesielt flink til å ta imot ungdommer og heller ikke spesielt flink til å avdekke hva
ungdommene virkelig er interessert i. Det er derfor avgjørende at Vg1 tilbudet skal ønske
alle velkommen og Vg3 tilbudet kan gi mulighet til virkelig å dyrke interessefeltet. Det er
imidlertid avgjørende at dette blir en "match" slik at tilbudet samsvarer godt både med
samfunnets behov for fagarbeidere og samfunnets behov for unge med en spesiell
spisskompetanse.

Figur 5 nedenfor viser et pri nsipp av Vg3 tilbudet.
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Figuren viser to nye vg3 tilbud , robotik k og datateknologi i tillegg til dagens
lærefagstruktur . Disse er beregnet for å gjennomføres i skole. Vider e er det tenkt at
dette tilbudet ikke skal tilbys på alle skoler med Vg2 ti lbud , men i noen skoler som har
gode forutsetninger for å gi dette tilbudet . Det finnes allerede i dag skoler som fint kunne
starte opp et slikt tilbudet . De nye Vg3 tilbudene skal stimulere til teknologiutvikling og
peke mot teknologifronten. Samtidig skal disse tilbudene også kvalifisere til høyere
utdanning gjennom studiekompetanse. Det vil også være mulig for disse elvene å tegne
lærekontrakt etter Vg3 robotikk og datateknologi eller velge e t tredje alternativt med fast
ansettelse. Kulde - og varmepumpe montørfaget og evt. nytt ventilasjons fag * foreslår
rådet skal rekruttere fra Vg2 automatisering. Dette mener rådet er e t naturlig
utdanningsspor for disse fa gene. Rådet mener videre at ved å innføre
fordypningsområder på Vg2 kan noen tilbud inne nfor automatisering få en kulde teknisk
profil. Fordypni ngsområd er er diskutert nærmere på s. 36 Det finnes i dag om lag 46 Vg2
klasser innenfor automatisering og 12 Vg2 klasser innenfor kuldefaget. Rådet er av den
oppfatning at ved å legge kulde inn under Vg2 tilbudet automatisering vil det i seg selv
øke potensialet for at flere elever vil se kuldefaget som et reelt og godt valg. Dette fordi
kuldefag tilbudet i prinsippet blir landsdekkende og rekrutteringspotensialet vil øke
markant. Når kulde bransjen i tillegg mener at potensialet for lærekontrakter på nasjonalt
nivå langt fra er fullt utnyttet vil en den foreslåtte sammenslåing være positivt knyttet til
å øke antall lærebedri fter og lærekontrakter over hele landet. Det er også mulig at bygg -
automatisering vil kunne være fordypning i Vg2 E lenergi og E kom og gå inn som en
tilleggskompetanse til elektriker. Det ligger også i denne strukturen at Vg3 læreplanen i
2,5 års fag må utv ides og unyttes noe mer med hensyn t il yrkesteori og spesialisering.
Dette vil gjelde i de fleste lærefagene i utdanningsprogram for elektro både med hensyn
til omfang og tid.

*) Rådet venter formell søknad fra Ventilasjonsbransjen om nytt fag
"ventilasjonstekniker"

Utdanningsprogram for elektrofag

Beskrivelse av hvordan rådet ser for seg utformingen av elektrofag med tanke på
innhold på Vg1 nivå. Beskrivelse av innhold på Vg2 og Vg3 nivå med hensyn på
elevens valgmuligheter. Her beskrives hvor dan elektrofagutdanning skal ta opp i seg
utviklingen knyttet til global digitalisering, integrerte installasjoner, robotisering.
Utdanningen skal også gi opplæring i relevant regelverk, elsikkerhet og elektronisk
kommunikasjonssikkerhet.

Vg1 Elektro og Data
Vg1 har tre programfag som fører videre til tre av Vg2 løpen e, med tilnærmet samme
navn. Se figur 3 ovenfor.

Faglig råd for elektro foreslår at undervisningen på skolen får et større innslag av
praktiske øvelser tidlig i Vg1 . Undervisningen går fra det kjente til det ukjente og fra
praksis til teori. Dette blir mer tidkrevende . R ådet forslår derfor å "dele" vg1 inn i to
bolker samt fjerne eller bake inn prosjekt til fordypning (PTF) i skoleløpet. Dvs. utnytte
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muligheten myndighetene åpner for å knytt et PTF til teori/praksis inn i fellesfag og
programfag i skolen. Det er et avgjørende element i rådets forslag å benytte PTF til å
styrke teori og praksis i skole for å kunne tilby e t Vg2 tilbud med fire programområder.

Ideen med praksis er at elvene skal møte dette tidlig gjennom å få oppgaver knyttet til å
bygge enkle modeller. Det vil være opp til skolene å finne egnede oppgaver som er i tråd
med hovedområdene i utdanningsprogrammet. Ved å knytte praksis til teori med for
eksempel å ta utgangspunkt i at elektrisk u tstyr tilkoblet stikk ontakt er parallellkoblet og
m ed dette som utgangspunkt utvikle praktiske oppgave r som kobles opp og måles og
dermed legge r grunnlag for reg ning på parallellkoblinger.

Grunnleggende elektrisitetslære, elektroteknikk og analog - og digitalelektronikk samt
batteriteknologier legges som konkrete mål i programfagene. Data og IKT veves inn i
fagene og gradvis utvikles kompleksiteten og behov for innføringen av mer avanserte
elektro teknikk, elektronikk , reguleringsteknikk, digi talteknikk samt matematikk - og
naturfagteori . Faglig råd for elektrofag foreslår at nye teknologier, f.eks. roboter, 3D
printing, koding m.m., introduserer så tidlig som mulig for elevene.

Rådet foreslår følgende timefordeling på Vg1 Elektro og Data:

Felle sfag (420 timer) :

• Matematikk (nytt fagrettet): 3 uketimer
• Naturfag: 2 uketimer
• Norsk: 2 uketimer
• Engelsk: 3 uketimer
• Kroppsøving: 2 uketimer

Rådet foreslå r at alle læreplaner for felles fag gjennomgås med hensyn til nivå og omfang
og yrkesrettes.

Programfa g (561 timer) :

• Elenergi: 10 uketimer
• Data og elektronikk: 8 uketimer
• Automasjon: 5 uketimer

Prosjekt til fordypning er inkludert inn i disse timetallene. Fag og timefordeling før og
etter jul anbefaler rådet den enkelte skole skal vurdere med bakgrunn i lokale forhold.

Vg2 tilbud
Rådet foreslår at matematikkfaget videreføres på Vg2, med hovedvekt på elektrorettede
problemstillinger tilpasset det aktuelle Vg2 kurset.

Rådet foreslår at undervisningen på skolen får et stør re innslag av praktiske øvelser hvo r
bruk av instrumenter og verktøy vektlegges. Undervisningen går fra det kjente til det
ukjente og fra praksis til teori.

Grunnleggende el ektrisitetslære, elsikkerhet, elektroteknikk, elektroniske
kommunikasjon, analog - og digitalelektronikk , batteritekn ologier samt
informasjonsteknologi videreføres som konkrete mål i programfagene .” Myke ” verdier
som sikkerhetsfilosofier, kreativitet, innovasjonsevne, kommunikasjons med kolleger og
kunde, demokratisk deltakelse, toleranse og sosial ansvarlighet, egen ansv arlig - og
selvstendighet samt helhetsforståelse er gjennomgående i opplæringen .

Eksempel:
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• I Vg2 automatisering videreføres elektroteknikk samt at digitalteknikk og
reguleringsteknikk vektlegges

• I Vg2 Elenergi og ekom videreføres elektroteknikk samt at elektronisk
kommunikasjon vektlegges

• I Vg2 Data og elektronikk vektlegges datateknologi og IKT samt analog - og
digitalelektronikk.

Fordypningsområder på vg2

Rådet foreslår fordypningsområdet på vg2. Det er avgjørende for elevenes læring at det
er tid til å bygge opp både generell kompetanse i faget, og til å fordype seg i
grunnleggende kompetanse i lærefaget hvor elev en tar sikte på å oppnå fagbrev altså
i nteressedifferensiering også på Vg2. I den nye t ilbudsstrukturen som rådet i denne
rapporten foreslår , innebærer at nye V g2 skal danne grunnlag for flere lærefag. Dersom
det skal bli rom for tilstrekkelig fordypning og læring mener rådet det er nødvendig med
lokalt tilpasset fordypningsområder.

Det faglige rådet foreslår at fordypning normalt gjennomføres andre halvår . Det betyr
likevel ikke at skolene fratas muligheten for andre løsninger . Der lokale forhold eller
andre momenter spiller inn, kan fordypningen skje tidligere eller senere i Vg2 løpet. Det
kan innføres lokale valgfrie kompetansemål som tar u tgangspunkt i sentrale
kompetansemål . Eksamen utformes med utgangspunkt i både sentrale kompetansemål
og lokale fordypningsområde. Valg av fordypning vil til en viss grad kunne få
konsekvenser for lærekontrakt og fagprøve.

Rådet foreslår følgende timefordeling på Vg2:

Fellesfag (308 timer) :

• Matematikk (nytt fagrettet): 3 uketimer
• Samfunnsfag: 2 uketimer
• Norsk: 2 uketimer
• Engelsk: 2 uketimer
• Kroppsøving: 2 uketimer

Rådet foreslår at alle læreplaner for fellesfag gjennomgås med hensyn til nivå og omf ang
og yrkesrettes.

Programfag:

• Flyfag: 477 timer
• Automatisering: 477 timer
• Elenergi og Ekom: 477 timer
• Data: 477 timer
• Prosjekt til fordypning: 197 timer

Rådet foreslår at elevene som skal fortsette på nye Vg3 løp (robotisering og
datateknologi) bruker timer i prosjekt til fordypning for å styrke teoretisk og praktisk
forståelse .

Fag og timefordeling i første - og andrehalvår anbefaler rådet den enkelte skole (fylke)
skal vurdere med bakgrunn i lokale forhold.

Vg3 tilbud
Rådet foreslår videreføring av avv iksfagene , yrkesteori og sentral gitt Vg3 eksamen.
Reduksjonen i antall Vg2 kurs vil utløse behov for å utvide avviksfag innen flere lærefag
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Dette gjelder for eksempel Kulde og varmepumpemontørfaget, tog - elektrikerfaget og
elektronikkfagene, for å nevne no en. Rådet vil videre utrede muligheter for å
differensiere læreplan i Vg3 med hensyn på hvor elevene kommer fra i Vg2. Rådet
foreslår å utrede videre sammensetningen og læreplanverket og eventuelt sammenslåing
av noen utvalgt e lærefag innenfor Vg3.
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Nye Vg3 tilbud

Faglig råd for elektrofag vil iverksette et analysearbeid med hensikt om å starte forsøk i
to nye Vg3 tilbud på noen skoler (fylker) i løpet av 2017 - 18.

Navn på disse tilbudene foreslår rådet skal være robotikk og datateknologi. Elever som
går V g2 A utomatisering og Vg2 Data kan søke på disse tilbudene. Det er imidlertid viktig
at skolene (fylkene) som tilbyr disse tilrettelegger for dette allerede i fra Vg1 og videre i
Vg2. Faglig råd for elektrofag foreslår at det er skolene (fylkene) gjennom en helhetlig
vurdering av elvenes interessefelt, arbeidsinnsats og karakterer som dimensjonerer
tilbudene . Denne vurderingen må fortrinnsvis skje tidlige i det videregående
utdanningsløpet slik at disse elevene får et interessedifferensiert helhetlig og tilp asset
skoleløp. Skolene (fylkene) må også så langt det er mulig sikrer at disse elevene etter
endt utdanning har et reelt alternativ for videre løp i arbeidsliv, universitet, høyskole eller
i lære. Dersom elever av ulike grunner velger å avslutte nytt Vg3 må skolene (fylkene)
kunne til by alternativt tilbud for disse el e vene.

Vg3 Robotikk
Vg3 Robotikk skal stimulere elevene gjennom en praktisk og teoretisk tilnærming ,
utforske utfordringer og muligheter innenfor dette feltet. Robotisering er i en rivende
utvikling og kan ta mange former fra tradisjonelle roboter i industrien til roboter i
husholdningen , varehandelen, helse og andre deler av næringslivet som vi kanskje ikke
tenker roboter i dag . Det kan være f.eks. innenfor domstolene, aksjemarkedet, bank og
finans og samferdsel . Både fø rerløse tog, biler og droner kan inngå i undervisningen .
Sensor - og materialteknologi og utviklingen på dette området setter ofte premis sene for
utvikling . Reguleringsteknikk vil være sentral i opplæringen. Lagring og bruk av store
datamengder har tidligere vært en begrensing, men som i den siste tiden har vist seg
håndterbart gjennom skytjenester (Big data og deep machine learning ) .
Tekno logiutviklingen går raskt innenfor dette feltet og det er åpenbart krevende for en
videregående skole følge dette en til en , men det er likevel viktig at opplæringen som
foregår peker mot teknologifronten. Dette underbygges i rapporter vist til på side 4 4 .
Utvikling av f.eks. 3D printere går raskt og prisen på enkle varianter går stadig nedover.
Elevene skal stimuleres til kreativitet, innovasjon og entreprenørskap samtidig som det
kreves gode kunnskaper inne nfor matematikk og fysikk i tillegg til fagkunnsk ap. I tillegg
til solid fagkompetanse skal elvene være generelt eller spesielt studieforberedt ved
avslutningen av Vg3. Eleven vurderes i fellesfag og programfag og det utstedes
avsluttende vitnemål.

Vg3 Datateknologi
Vg3 Datateknologi skal stimulere elevene gjennom en praktisk og teoretisk tilnærming
utforske utfordringer og muligheter innenfor dette feltet. Koding og programmering er
internasjonalt i sterk utvikling helt ned i grunnskolen. Ungdom er svært opptatt av spill
og digitale t jenester. Teknologiutviklingen med "tingens Internett" samt større og enklere
tilgang til digitale programmeringsverktøy forsterker behovet. Bare de siste tiåret har
bruken av sosiale medier eksplodert. Dette er en utvikling vi trolig bare ser begynnelsen
av. Det å utvikle applikasjoner og programvare i et uendelig spekter av bruksområder,
både offentlig og privat, vil være sentralt dersom Norge skal makte å følge med i
digitaliseringsinnovasjon. Her mener rådet at det ligger et stort og ubrukt potensiale i de
unges interesse for data. Det å begynne tidlig kan vise seg å være et konkurransefortrinn
i en fremtidig stadig mer digitalisert verden. Teknologiutviklingen går raskt innenfor dette
feltet og det er åpenbart krevende for en videregående skole følge de tte en til en , men
det er likevel viktig at opplæringen som foregår peker mot teknologifronten. Dette
underbygges i rapporter vist til på side 44. Elevene skal stimuleres til kreativitet,
innovasjon og entreprenørskap samtidig som det kreves gode kunnskape r innenfor
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matematikk og fysikk i tillegg til fagkunnskap. I tillegg til solid fagkompetanse skal
elvene være generelt eller spesielt studieforberedt ved avslutningen av Vg3. Eleven
vurderes i fellesfag og programfag og det utstedes avsluttende vitnemål.

Rådet vil sette i gang arbeidet med læreplaner i disse to nye Vg3 tilbudene dersom dette
forslaget tas til følge.

Mangfold og kjønnsfordeling i utdanningsprogram for elektro

" Når svært få jenter velger bygg, elektro og industrifag, går bransjene glipp av mange
gode talent og lærlinger som kan bli dyktige fagarbeidere. Det er også dokumentert at
arbeidsplasser som har en tilnærmet lik fordeling av kvinner og menn, har en tendens
til å bli bedre enn arbeidsplasser hvor det ene kjønnet er i klart flertall" (Y rkesfaglig
utvalg 2016)

Rådet mener p ortene til de yrkesfaglige elektroutdanningene er stengt for de aller fleste
jentene til tross for at de som har valgt yrkene, utrykker at det er godt betalt, spennende
og løsningsorienterte yrker. De unge må velge yrkesfaglige elektroutdanninger allerede
som 15 - 16 - åring, dette er en alder hvor kjønnsidentiteten står sentralt i de unges liv.
Samtidig er elektroyrkene med bare 4 - 5 prosent jenter, preget av kjønnstradisjoner og
kjønnsidentitet.

Fag og yrkesopplæringe n lider spesielt under manglende fylkeskommunal
likestillingskompetanse, praksis og ansvar. Konkret er det behov for organisering av
rollemodeller og nettverk i fylkeskommunal regi. I tillegg må kjønns - og
minoritetskompetanse inn i både lærer og rådgiveru tdanningen. Disse nevnte tiltak bør
være et overordnet statlig ansvar for å kunne få til et mangfoldig - skole og arbeidsliv.

Det yrkesfaglige utvalget beskriver i kapittel 6.3.2 at de anbefaler KD å utarbeide en
nasjonal plan for rekruttering av jenter. I denne planen foreslår rådet å ta med de
tiltakene som vi tidligere har beskrevet i U2014 og som er forskningsmessig dokumentert
i «Kjønn på dagsorden gjennom to - tre - og firepartssamarbeid i det yrkesfaglige feltet»
(Vagle & Møller) som tiltak som virker.

Er faringene og forskning viser blant annet at

- Trepartssamarbeidet i fylkene om synliggjøring av yrkene og samarbeid med
jentenettverkene i rekrutteringsarbeidet er en nødvendig og må etableres og
styrkes

- Jentenettverk har vært avgjørende for synliggjørin g av yrkene og som et sosialt
fellesskap

- Jentenettverkene har vært avgjørende for å fremskaffe grunnleggende
kompetanse for bedriftsutvikling, (synliggjøring av yrkene og som sosiale
fellesskap.)

- Aktiv synliggjøring av yrkene med jenter som rollemodeller har vist seg å gi
rekrutteringsresultater

- Handlingsplaner i bedriftene har vært et viktig verktøy i arbeidet
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Faglig råds vurdering av Yrkesfaglig utvalg s rapport
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I dette kapitlet kommer utdrag av rapport og forslag til endringer fra yrkesfaglig ut valg
gruppe 4 – bygg, elektro og industri.

Rådet er generelt godt fornøyd med yrkesfaglige utvalgsrapport 8. Nedenfor er gjengitt
noen utdrag og anbefalinger fra utvalgets rapport hvor utvalget peker på noen momenter
som råd et er enige i og mener er av sentral betydning for å utvikle norsk fag - og
yrkesopplæring generelt og elektrofagutdanningen spesielt.

Utvalgets vurderinger og anbefalinger knyttet til opplæringen

Opprettholde dagens struktur med brede innganger til opplæringen

For å møte de raske end ringene i arbeidslivet framover mener utvalget at vi må
opprettholde en fagopplæring med brede innganger til fagene. Utvalget mener at dagens
struktur med få og brede utdanningsprogram på Vg1 er hensiktsmessig. Dersom elever
ønsker spesialisering allerede i Vg1, kan de bruke mulighetene som ligger i prosjekt til
fordypning. Videre mener utvalget at Vg2 også skal være relativt bredt. I Vg3 foregår
opplæringen i bedrift. For mange fag vil faglig spesialisering foregå i Vg3 i bedrift, mens i
andre fag vil det være behov for bredere opplæring også i Vg3 i bedrift. I det siste
tilfellet vil den endelige spesialiseringen skje etter at lærlingen har tatt fagbrev og jobber
som fagarbeider i en bedrift.

Justering av læreplaner

Utvalget mener at det er viktig at ungdom har et stabilt og forutsigbar løp i videregående
opplæring. Da må innholdet i opplæringen også være stabilt og forutsigbart. Det vil blant
annet si at læreplanene ikke bør endres for ofte. Utvalget mener at bransjepartene og
myndighetene skal utvikl e nye læreplaner og endre eksisterende læreplaner i fellesskap.
Med dagens lover og forskrifter er det en relativt lang prosess å endre en læreplan.
Samtidig som vi sier at læreplanene ikke bør endres for ofte, ser utvalget at det kan det
være behov for mi ndre endringer i læreplanene for å justere innholdet til utviklingen i
faget.

Innhold i opplæringen

Sintef har lagt fram en modell for egenskaper og ferdigheter som ser ut til å være viktige
for framtidens fagarbeider, basert på foreløpige undersøkelser i bedrifter. Utvalget har
drøftet denne modellen og velger å bruke denne samlingen av egenskaper og ferdigheter
som utgangspunkt når vi beskriver den kompetansen vi mener at en fagarbeider må ha.
Utvalget mener at dersom disse elementene legges inn som kompe tansemål i
læreplanene, vil det sikre at elevene oppnår en bred kompetanse som de vil få formell
vurdering i (karakterer). Det vil gi bedriftene et bedre grunnlag når de skal ta inn
lærlinger Vg2.

Utvalget mener at følgende elementer må være til stede i op plæringen:

• tekniske basisfag
• helhetsforståelse
• kommunikasjon
• ansvarskompetanse
• språkforståelse
• evne til å ta del i forbedrings - og innovasjonsarbeid
• bruk av digitale verktøy
• sikkert arbeid, HMS

8 Yrkesfaglig utvalg for Bygg, Elektro og Industri
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• arbeidslivskompetanse

Utvalget er kjent med at flere av disse elementene fins i dagens læreplaner. Noen av
elementene finner vi som grunnleggende ferdigheter, og noen finner vi i
kompetansemålene, men de forekommer i varierende grad. Noen av elementer er der,
noen er der i noen læreplaner, og noen er helt fraværende. Vi har gitt en beskrivelse av
innholdet i elementene i kapittel 3.1, men vi ønsker å gi utdypende kommentarer og
eksempler til noen av elementene.

Når det gjelder tekniske basisfag, mener utvalget at det vil være behov for å fornye
faginnholdet i tiden f ramover. Vi har tidligere gjort rede for teknologiutviklingen og den
økte digitaliseringen. Faglig råd for elektrofag bruker begrepet moden (eksisterende) og
ny teknologi i ulike sammenhenger, for å beskrive teknologiutviklingen innenfor
elektrofagene på e n overordnet måte. Bransjen er spesielt opptatt av forholdet mellom
moden og ny teknologi og tilbudsstrukturen i videregående opplæring. Utvalget mener at
dette kan være en hensiktsmessig inndeling for flere fag. Som eksempel på dette kan vi
nevne at flere ting vil kunne «snakke sammen» gjennom internett i framtiden.

For at disse tingene skal kunne kommunisere, må noen produsere tingene, og noen må
utvikle teknologien. Samtidig kommer det ny teknologi som må sees i sammenheng med
den teknologien vi har i da g. Utvalget ser for seg at bedriftene må stå for opplæring i den
nye teknologien (Vg3), og at Vg1 må ta seg av grunnteknologien i faget. I dette bildet vil
Vg2 bli nøkkelen til hvordan vi skal binde sammen innholdet i Vg1 med innholdet i Vg3.

Det er viktig at fagarbeidere har forståelse av helheten verdiskapingskjeden, slik at de
for eksempel kan optimalisere automatiserte produksjonslinjer og se sammenhenger i
produksjonsprosesser. Utvalget mener videre at gode kommunikasjonsevner,
språkforståelse og kultu rforståelse er svært viktig for en fagarbeider dersom han eller
hun skal kunne fungere godt i et moderne norsk arbeidsliv. Det er særlig viktig i et
arbeidsliv som blir stadig mer internasjonalt. Videre må en fagarbeider ha kompetanse til
å kunne medvirke i viktige beslutningsprosesser, ta ansvar for egen arbeidsplass og
jobbe på selvstendig grunnlag uavhengig av om det er en leder til stede som overvåker
situasjonen.

Som vi har sagt tidligere, er bransjene utvalget representerer, inne i en tid med rask
tek nologisk utvikling, og bransjene er konjunkturavhengige. Det betyr at bedriftene må
være innovative. Da må de ansatte, og kanskje særlig fagarbeideren, kunne bruke sine
erfaringer til omstilling og videreutvikling av bedriften. I tillegg er dette viktig i utvikling
av bedriften som organisasjon. Da vil kunnskap om miljø, bærekraft, digitalisering og
den teknologisk utviklingen stå sentralt, slik at fagarbeideren utvikler evne til å bruke
egen fagkompetanse med utgangspunkt i ny teknologi.

Det blir også viktig å ha evne til å utvikle bruk av datastyrte - og digitale verktøy i
framtiden. For fagarbeideren gjelder det blant annet i produksjonsprosesser, i
planlegging og i dokumentasjon og rapportering. For å kunne fylle rollen som en god
fagarbeider må fagar beideren ha arbeidslivskompetanse og kunne ta medansvar for
helse, miljø og sikkerhet i bedriften.

Kryssløp

Det er etablert en rekke kryssløp i videregående opplæring. Kryssløp innebærer at en
elev kan tas inn på et programområde i Vg2 som ikke bygger på d et
utdanningsprogrammet (Vg1) eleven tidligere har gjennomført. Kryssløpene fastsettes
nasjonalt. Det kan være en utfordring for elever å velge riktig når de søker seg til
videregående opplæring. Kryssløp gir eleven større fleksibilitet og flere valgmuligh eter
etter Vg1. Det kan være et bidrag til å få flere ungdommer til å fullføre opplæringen.
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Videre fører kryssløp til et bredere rekrutteringsgrunnlag til fag på Vg2. Samtidig kan
stadig flere kryssløp gjøre det vanskelig for fylkeskommunene å dimensjonere
opplæringstilbudet. Kryssløp kan også gi yrkesfaglærerne utfordringer når elever som
starter Vg2, har ulik kompetanse fra Vg1.

F aglig råd for elektro er enig deler av utvalgets i framstillingen, men rådet foreslår at det
gjøres en grundig gjennomgang av k ryssløpordningen.

Vg3 i skole som alternativ til læreplass

De fleste kvalifiserte søkere til læreplass innenfor bygg - og anlegg, elektro og industri får
tilbud om læreplass. Søkere med opplæringsrett som ikke tilbys læreplass, har rett til
alternativ oppl æring i skole (Vg3 i skole).

Antallet som starter på Vg3 i skole som erstatning for læreplass øker. Utvalget mener at
det er viktig at tilbudet har høy kvalitet. Samtidig er det viktig at alternativt Vg3 i skole
ikke fortrenger lærlinger, eller blir et foretrukket alternativ til ordinært lærling e løp. Det
må ikke bli oppfattet som et alternativ til læreplass. Her er utvalgets meninger i tråd med
et vedtak i SRY fra 03.12.2015.

Faglig råd for elektro støtter utvalgets anbefaling, men med krav om verdiskapi ng i
bedrift etter fullført V g3 i skole før de får gå opp til fagprøve.

U tvalget har diskuter t e n annen problemstilling om at ungdom som har gjennom ført
teknisk fagskole, ikke får uttelling for denne utdanningen på universiteter og høyskoler.
Utvalget ser det so m uheldig at en fagskolestudent ikke får uttelling for fagskolepoeng i
universitets - og høyskolesektoren. Utvalget anbefaler at poeng fra teknisk fagskole skal
gi faglig uttelling i UH sektoren.

Faglig råd for elektro har tid tidligere behandlet sam me sak i rådsmøte og s tøtter
generelt utvalgets anbefaling, men rådet foreslår i tråd med tidligere vedtak i rådsmøte
at det innføres studiepoeng i fagskolen.

Utvalgets vurderinger og anbefalinger knyttet til rammevilkår og mangfold
B ransjene bygg, elektro, industri og transport har relativt mange faglærte, og det er i
hovedsak etterspørsel etter fagarbeidere. Fagarbeideren er også verdsatt, og de fleste
bransjene rekrutterer fagarbeidere gjennom lærlingordningen. Unntaket finner vi IK T -
d elen av elektro og i (deler av) transportsektoren. Gjennom blant annet SSBs
beregninger vet vi at vi kommer til å mangle fagarbeidere i framtiden.

Det vil bli et gap mellom antallet lærlinger som fullfører videregående opplæring, og det
behovet arbeidsl ive t har for fagarbeid ere. NHO viser det samme i sitt
kompetansebarometer , der flere tusen be drifter blir spurt om hva slags kompetanse de
savner. Bedriftene etterlyser ikke først og fremst lang akademi sk utdanning, med de
etterlyser fagarbeidere.

Utvalget ser det som viktig at Norge har «verdens beste fagarbeidere», og målet er at vi
skal ha høy og stabil rekruttering av fagarbeidere. I og med at brorparten av de fagene
utvalget represen terer, rekrutterer fagarbeidere gjennom lærlingordningen, er det vikti g
at bedriftene har rammevilkår som gjør det mulig å ta inn flere lærlinger enn i dag og gi
lærlingene en fullgod opplæring.

Mange av bedriftene i de bransjene utvalget representerer, er i konkurranseutsatte
b ransjer, og bedriftene arbeider og konkurrerer både i et nasjonalt og i et internasjonalt
marked. Bedriftene k onkurrerer om arbeidsoppdrag og legger inn anbud på større
arbeidsoppdrag. Da er rammevilkårene bedriftene må fo rholde seg til, viktige. Hvilke
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rammevilkår bedriftene har, er også viktig for fo rutsigbarheten til bedriftene, og g jennom
det forutsigbarheten for elever når de skal velge utdanning og yrke.

Egenproduksjon

Graden av egenproduksjon (at bedriftene utfører arbeidet med egne ansatte) vari erer
mellom bedrifter og mellom bransjer. På samme måte varierer det i hvor stor grad
bedriftene gjør bruk av underleverandører (kontraktørvirksomhet).

Det er vanskelig å si om bruken av underleverandører øker slik at vi får mindre
egenproduksjon. I de t siste har vi også sett eksempler på såkalt backsourci ng i
industrien. Det vil si at bedriftene ønsker mer egenproduksjon.

Begrunnelsen for dette er at styrings - og logistikk ostnadene trumfer de lavere
produksjonskostnadene, og fordi teknologisk utvikling, metodeutvikling eller time - to -
market - hensyn (tiden de t tar fra en ny produkt - idé blir unnfanget, til den er utviklet til et
produkt tilgjengelig for salg) gjør det mer attraktivt å kontrollere produksjonen selv.

Konkurranse fra utlandet og arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandringen til Norge har lært norske bed rifter at arbeidstakere fra andre
kulturer ofte forventer hierarkiske arbeidssystemer hvor ledelsens kontroll og styring står
i sentrum. Arbeidstakerne forventer at jobben er spesifisert i detalj og overlevert på en
tydelig måte som de forstår, og at arbei dsutføringen kontrolleres underveis og i
etterkant. De antar ikke at det er opp til den enkelte arbeidstakeren selv å avklare
jobben og sikre faglig vel gjennomført arbeid. Normen er at de forventer en leder som
styrer. Men det er ikke slik norsk arbeidsli v har fungert. Her har det snarere vært slik at
virksomhetene har kunnet forvente arbeidstakere som engasjerer seg og involverer seg.
Den enkelte ansatte tar selv ansvar for å rydde opp i uklarheter og løse mindre feil, slik
at jobbene kan bli fullført. Au tonomi og initiativ har vært noe av det viktigste
kjennetegnet ved norsk arbeidsliv.

Mangfold

Utvalget ser på etnisk mangfold som en berikelse for bedriftene. Det er viktig å skape et
klima for slikt mangfold og utvalget ønsker at elever og lærlinger får god kunnskap om
dette allerede i skole og læretid.

Utvalget mener at den skjeve kjønnsfordelingen er problematisk av flere årsaker: Jenter
utgjør 50 prosent av søkergrunnlaget til videregående opplæring.

Når svært få jenter velger bygg, elektro og industr ifag, går bransjene glipp av mange
gode talent og lærlinger som kan bli dyktige fagarbeidere. Det er også dokumentert at
arbeidsplasser som har en tilnærmet lik fordeling av kvinner og menn, har en tendens til
å bli bedre enn arbeidsplasser hvor det ene kj ønnet er i klart flertall.

Kjønnstradisjonelle valg av utdanning og yrke er blant de viktigeste årsakene til
systematiske forskjeller mellom kvinner og menn i arbeidslivet og samfunnslivet elle r s. I
et sosialt utjevningsperspektiv er dette en av de største utdanningspolitiske
utfordringene. Til tross for flere forsøk på å få jenter til å søke disse fagene, er
utviklingen liten.
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Fremtiden er :
Mikro og nanoelektronisk, Programvare, Robot - teknologi, Internet of Things (IoT),
Cyber - Physical Systems (CPS), Digital nettverksøkonomi, Virtual reality (VR), Big Data,
Deep machine learning, Citizen science, Industrie 4.0, Smart fabrikk, 3D printing &
lagvis produksjon, Digitale varer og tjenester, Innovasjonsøkonomien,
Velferdsteknologi, Power ove r Internett (P o E), Smarte bygninger, byer og samfunn,
Smart transport og mobilitet, Posisjons og kommunikasjonssystemer, Smart energi,
Smart grid, Digital industri og morgendagens el - installasjoner

Beskrivelse av hvordan rådet ser for seg hvordan fremtidens elektrofagutdanning må
formes for å møte fremtidens behov for elektrofagarbeidere. I denne beskrivelsen vil "det
grønne skiftet" digitalisering, robotisering, internasjonale aktører være sentrale
elementer.

Rådet har sett på noen rapporter som e r kommet i den siste tiden som berører
teknologiutviklingen som vi ser i dag og som etter alt og dømme vil utvikle seg videre.
Rådet har tidligere i dokumentet vært inne på at fag - og yrkesopplæringen er tuftet på
tenkesett fra R94 med to år i skole og 2 å rs opplæring i bedrift. Fag - og
yrkesopplæringen er "designet" for å utdanne fagarbeidere. Spørsmålet som rådet reiser
i denne rapporten er om den teknologiske utviklingen er i ferd med å fremtvinge et nytt
tenkesett. Rådet ser også en tendens til at mange unge ser ut til å fortrekke et noe
lengre løp i fag - og yrkesopplæringen enn det er lagt opp til i dag. Det er et økende
antall unge som ikke søker læreplass. Dette innebærer at fag - og yrkesopplæringen ikke
bare skal utdanne til fagbrev men også være en teknologisk utdanningen for nærings - og
arbeidsliv og høyrere utdanning. Slik rådet vurdere dette må d et legges mer vekt på
praksis i opplæringen i grunnskolen. Det er i det senere tid mange som har tatt til ordet
for dette. Yrkesfaglærere kan med fordel o gså undervise på ungdomstrinnet og trekke
med seg både erfaring, tankegods og yrkes pedagogikk/didaktikk til en ellers relativt
abstrakt undervisningsform som ungdomskolen domineres av i dag . Faget
Utdanningsvalg i ungdomskolen bør videreutvikles slik at el vene gis mulighet til å få en
likeverdig smakebit på fag - og yrkesopplæringen som vi ser i studiespesialisering.

Likevel mener rådet at dette ikke er nok. Rådet mener tiden er inne for å utvikle fag – og
yrkesopplæringen slik at det te blir en attraktiv tek nologi utdanning for de som har
interesser i teknologi. Denne utdanningen skal være 2 eller 3 år i skole og føre enten til
fagbrev, høyrere utdanningen eller direkte inn i næring - og arbeidsliv . Rapportene
nedenfor beskriver en teknologisk utvikling som er vanskelig å fatte og tro på. Det
faktum gjør det enda mer krevende å forstå rekkevidden av knyttet til hvordan
utformingen av utdanningene helt ned på videregående skole nivå må tilrettelegges for å
kunne møte denne fremtiden. Endringer som beskrives, om d e slår til, vil kreve en
omstilling som rådet i denne rapporten bare er så vidt har vært inne på.

Rådet mener at det likevel , i første omgang , at det ikke er behov for en radikal endring i
dagens utdanningsmodell for å møte de første teknologibølgene. Som nevnt tidligere i
rapporten hviler all utvikling i moden og ny teknologi. Det er imidlertid viktig å ha i
mente at der "riktig" og moden teknologi eksi s terer eller raskt kan utbygges og utvikles ,
f.eks. elektronisk kommunikasjonsnett , vil utviklingen g å hurtig. Der derimot
infrastruktur må bygges og produktteknologi gradvis utvikles (energitransport, lokal
produksjon, samferdsel (elektrifisering)) vil det ta noe lengre tid . Rapportene nedenfor
sier mye om potensialet for teknologiutviklingen, mulige løn nsomme markeder m.m. men
lite om tidsfaktorer. Hvor raskt Big data, Inte r net of things, Smart grid, Industri 4.0,
Digital industri smart transport m.m kommer eller er kommet (dvs. tatt i bruk i stor
skala) vil være avgjørende for utviklingen også i fag - og yrkesopplæringen de kommende
årene.
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Nedenfor er vist til noen rapporter som beskriver teknologisk utvikling.

Nelfo - Fremtidsmel d ingen , Norway 203040, Sintef – Effekter av teknologisk endringer på
norsk næringsliv - og arbeidsliv . Nedenfor er det hentet noen få utdrag fra disse
rapportene 9

Nelfo - Fremtidsmel d ingen

Internett - heisene er her

Slik fungerer det:

Teknologien er tatt ett steg lenger, ved å kople heisen på avanserte programmer som
gjør det mulig å overvåke og overstyre heisene.

– Hver heisgruppe har en fast IP - adresse til sykehusets nettverk. Der har vi installert
avansert programvare, som det kan gis lese - eller lese - og skriverettigheter til. Her kan
en til enhver tid se i hvilken etasje hver heis er, sende heis til valgfri etasj e, sperre en
heis, sperre en etasje, se om det har vært feil eller om dørene blokkes. Systemet
registrerer også drift og sykluser/tid på heisens viktige komponenter, forteller Huse.

Thyssenkrupp har tatt universell utforming ett steg videre enn det som er lovpålagt i
dette prosjektet.

– Heisene tilfredsstiller ikke kun TEK10, men også NS 11001 - 1, som er universell
utforming av arbeidsbygg. Dette betyr at elementer som belysning og kontraster også er
ivaretatt, eksempelvis for å gjøre bruken lettere for de m ed en lettere synshemming.

Heisene har et avansert strømsparesystem innebygget i styringen.

9 Nelfo fremtidsmelding - http://elmagasinet.net/digital/fremtidsmeldingen/
Norge 203040
http://private.xynteo.com.s3.amazonaws.com /media/19b902206c1dcef97206d2d7919ac63326db34b4?respons
e - content -
disposition=inline%3B%20filename%3D%22N203040%20Norwegian%20Report_final.pdf%22&response -
content -
type=application%2Fpdf&AWSAccessKeyId= AKIAJBPIVXZLCDTMCDPA&Expires=1459171269&Signature=I5CD
G2 LZKgk%2BHYAT7UzffnBYiT0%3D
Sintef - https://www. sintef .no/publikasjon/Download/?pubid= SINTEF +A27222

http://elmagasinet.net/digital/fremtidsmeldingen/
http://private.xynteo.com.s3.amazonaws.com/media/19b902206c1dcef97206d2d7919ac63326db34b4?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22N203040%20Norwegian%20Report_final.pdf%22&response-content-type=application%2Fpdf&AWSAccessKeyId=AKIAJBPIVXZLCDTMCDPA&Expires=1459171269&Signature=I5CDG2LZKgk%2BHYAT7UzffnBYiT0%3D
http://private.xynteo.com.s3.amazonaws.com/media/19b902206c1dcef97206d2d7919ac63326db34b4?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22N203040%20Norwegian%20Report_final.pdf%22&response-content-type=application%2Fpdf&AWSAccessKeyId=AKIAJBPIVXZLCDTMCDPA&Expires=1459171269&Signature=I5CDG2LZKgk%2BHYAT7UzffnBYiT0%3D
http://private.xynteo.com.s3.amazonaws.com/media/19b902206c1dcef97206d2d7919ac63326db34b4?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22N203040%20Norwegian%20Report_final.pdf%22&response-content-type=application%2Fpdf&AWSAccessKeyId=AKIAJBPIVXZLCDTMCDPA&Expires=1459171269&Signature=I5CDG2LZKgk%2BHYAT7UzffnBYiT0%3D
http://private.xynteo.com.s3.amazonaws.com/media/19b902206c1dcef97206d2d7919ac63326db34b4?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22N203040%20Norwegian%20Report_final.pdf%22&response-content-type=application%2Fpdf&AWSAccessKeyId=AKIAJBPIVXZLCDTMCDPA&Expires=1459171269&Signature=I5CDG2LZKgk%2BHYAT7UzffnBYiT0%3D
http://private.xynteo.com.s3.amazonaws.com/media/19b902206c1dcef97206d2d7919ac63326db34b4?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22N203040%20Norwegian%20Report_final.pdf%22&response-content-type=application%2Fpdf&AWSAccessKeyId=AKIAJBPIVXZLCDTMCDPA&Expires=1459171269&Signature=I5CDG2LZKgk%2BHYAT7UzffnBYiT0%3D
http://private.xynteo.com.s3.amazonaws.com/media/19b902206c1dcef97206d2d7919ac63326db34b4?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22N203040%20Norwegian%20Report_final.pdf%22&response-content-type=application%2Fpdf&AWSAccessKeyId=AKIAJBPIVXZLCDTMCDPA&Expires=1459171269&Signature=I5CDG2LZKgk%2BHYAT7UzffnBYiT0%3D
https://www.sintef.no/publikasjon/Download/?pubid=SINTEF+A27222
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– Dette gjør at heisene selv regulerer energi ved sove - modus samt hastighet i perioder
medmindre bruk. Videre regenereres strøm tilbake til nettet, eksempelvis når heisene
kjører fulle på vei ned eller tomme på vei opp.

Norge 203040 Forretningsmuligheter

S entraliserte datasentre

Verdens økende behov for datalagring dekkes i stadig større grad av sentraliserte
datasentre. Det globale markedet for datasentre nærmer se g allerede 214 milliarder
kroner og det forventes å vokse med 30 prosent per år frem til 2022.

Sentraliserte datasentre utkonkurrerer lagring av data lokalt i enkeltselskaper.
Samlokalisering eller skybaserte tjenester vokser fordi disse gir stor fleksibil itet når det
gjelder størrelse og eierskapsmodeller. Og ikke minst gir disse større kostnadseffektivitet
og bedre energi - og miljøskussmål sammenlignet med interne systemer. Google har
regnet seg frem til at for en liten virksomhet vil energiforbruket og k arbonutslippet for en
sky - basert G - mail - bruker være om lag 1/80 av et tilsvarende system med lokale e -
postservere.

Forutsetninger: Dra nytte av den rene energien og plassen vi allerede har .

Datasentre trenger mye strøm. Ett enkelt, stort datasenter kan br uke like mye energi
som 25 000 husholdninger.

Verdens datasentre bruker nærmere 3 prosent av hele verdens strømproduksjon og
genererer 200 millioner tonn CO2 i året. På grunn av det høye energibehovet, er rimelig
og pålitelig kraft avgjørende. Norske strøm priser er blant de mest konkurransedyktige i
Europa, og overføringssikkerheten er nesten 100 prosent.

Enkeltorganisasjoner ønsker også i stadig større grad å forbinde merkevarene sine med
lavere utslipp. Et selskap som Apple stiller krav om tilgang på forn ybar energi når de
setter opp nye datasentre, slik som det som er planlagt i Viborg i Danmark. I dette
tilfellet ble kravet oppfylt ved å importere norsk vannkraft. I tillegg til å være nær
strømnettet, må datasentre også ha tilgang til en kjølingskilde i rimelig nærhet. Vann er
en slik kilde. I Norge er det også mulig å gjenbruke nedlagt infrastruktur, som for
eksempel tidligere militæranlegg og gruver. DNB flyttet nylig datasystemene sine til
Green Mountain - anlegget i nærheten av Stavanger, og Lefdal Mine i Nordfjord skal fra
neste år huse IBM. Inntil nylig har særnorske avgifter på elektrisitet hindret datasentrene
i å vokse. Derfor har selskaper valgt å legge sin virksomhet til andre nordiske land med
lavere avgifter. Fra 1. januar 2016 blir imidlertid elavgiften på innenlandske datasentre
som bruker over 5 MW, redusert fra 13,65 øre per kWt til bare 0,45 øre. Dette er på linje
med annen kraftkrevende industri. Men forbindelseskapasiteten kan fort bli en flaskehals
mellom Norge og resten av kontinentet. Dette må det tas tak i før ulike regioner i Norge
slipper opp for kapasitet. En annen risiko er at 80 prosent av datatrafikken nå går via
Sverige.

Sintef – Effekter a v teknologisk endringer på norsk næringsliv - og arbeidsliv

Big Data

Både økonomiske og sosiale aktiviteter har lenge vært avhengig av data for å kunne gi
verdi. På de fleste områder blir nå disse aktivitetene digitalisert og lagret via internett.
Dette sk iftet medfører drastisk økning i datamengden, endringstakten av data er ofte i
sann tid, svært mange dataformater og datakilder s kal håndteres og ikke minst er det
krevende å estimere usikkerheten i eller pål iteligheten av data.
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Derfor vil tradisjonelle t eknikker for datahåndtering, analyse og visualisering hverken
skalere eller strekke til. Det er disse utfordringen som Big Data forsøker å adressere for å
skape verdi fra virkelig store mengder digitale data. OECD påpeker i rapporten Data -
Driven Innovation , Big D ata for Growth and Well - Being at både offentlige så vel som
private virksomheter må ta innover seg mulighetene s om data gir for endring til det
bedre. EU kommisjonen ser for seg at vi er på vei over i en datadrevet økonomi.

Mange bedrifter vet lite om eller mangler helt kompetanse for hvordan den ne typen data
skal håndteres og bearbeides. Ofte kan behovet være å finne sammenhenger i dataene
som det ikk e ville vært mulig eller lett å finne i små statiske datamengder. Med
kompetanse og egnede verktøy k an b edrifter endre hvordan oppgaver og prosesser
utføres. Det kan være å gå fra en mer tradisjonell prosess ti l å arbeide mer inkrementelt
og iterativt fordi en har raske tilbakeføringssløyfer av data.

I prosesser som er kr itiske på tid, kost og kvalitet kan det være å foretrekke for å
redusere risiko. Data kan også brukes langt mer aktivt og i nteraktivt i konstruksjon, for
eksempel tilstandsdata fra maskiner som levetid, bruk, sl itasje og vedlikeholdsbehov gir
direkte kunnskap som kan benyttes i desig n av neste generasjon maskiner. Big Data
handler om å gjøre datafangst langs hele verdikjeden og livsløpet for et produkt eller
system slik at dataene er til nytte for andre.

En slik tilnærming gir produsentene og leveran dørene av produkter og systemer adgang
til en større del av verdikjeden og de får kunnskap om bruken av produktet og miljøet
det e r plassert i. Denne kunnskapen vil kunne benyttes for å utvikle virksomheten og
op pnå konkurransefortrinn gjennom følgende eksempler på transformasjoner:

• Kontinuerl ig læring gjennom hele produktets levetid
• Nye måter for å samle inn forretningskritisk informasjon
• Bygge nye tjenester basert på data til nytte for kunden og brukeren
• Dra nytte av å kunne oppdatere programvare uten eller med sterkt redusert antall

produksj onsstans
• Innføre sømløst vedlikehold basert på tilstandsdata i sann tid
• Kan gå fra å være produsent presset på pris og marginer, til systemleverandør av

en tjeneste.

Deep machine learning er utbredt og vil bli mer utbredt i tiden fremover. Dette er i
hovedsak et sett med matematiske metoder som er gyldige så lenge de er "opplært" med
de riktige dataene. Disse metodene er blitt betydelig bedre de siste årene, og i hovedsak
på grunn av to tin g; de brukes på stadig større datamengder og man er blitt flinkere til å
organisere modellene slik at de definerer ulike abstraksjonsnivåer. Man kan også i stor
grad programmere inn forhåndskunnskap i modellene. Modellene kan nå håndtere mye
større datamen gder enn et menneske kan håndtere på grunn av den predefinerte
programmerte intelligensen. Modellene kan gradvis tilpasse seg definerte prosesser etter
hvert som mer data blir tilgjengelig, men det er viktig å være klar over at de fortsatt ikke
kan håndter e helt uforutsette hendelser utenfor det domenet de er tilpasset for.

Det viktigste med disse analysemetodene er at de er meget kraftfulle verktøy for den
som forstår å utnytte dem til å organisere og håndtere store mengder data. Det vil gi
muligheter og f ortrinn for de i næringslivet og arbeidslivet som klarer å trekke ut
kunnskapen fra Big Data og forvandle kunnskapen til reell innsikt i hvordan
forretningsmodeller, tjenester og verdikjeder kan organiseres.

Apple's talebaserte personlige assistent SIRI er bygget på tilgang til store datamengder
som prosesseres med nettopp deep machine learning.
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Perspektiver
Ved evalueringen av rådets arbeid for perioden 2008 til 2012, o g etablering av det nye
rådet i september 2012 , så rådet på hvorfor vi ikke får gjennomslag for saker vi mener
er avgjørende viktig. Rådet bestemte seg for å gå grundigere til verks. Det var
ønskelig å se på problemen e i utdanningen sett opp mot de utfordringene bransjen og
fagarbeiderne skal løse i s amfunnet. Det ble gjennomført åpne møter hvor rådet fikk
frem alle kjente problemer og utfordringer, som igjen ble grupp ert i områder. Etter det
har vi hatt utvalg som har bearbeidet de ulike områdene. Med dette som utgangspunkt
har vi igjen fått noen pers pektiver som viser de overordnede utfordringer. Perspektiver
som vi har la gt inn i dette kapitelet av vår utviklingsredegjørelse blir retningsgivende
for de forslag som vi vi l fremme og arbeide videre med.

Internasjonalt perspektiv (U R 2014)
Ved økende gr ad av globalisering, og ved at arbeidskraft blir mer og mer grensenøytral,
vil det medføre flere utenlandske aktører og en økende arbeidsinnvandring i det norske
markedet. Det er flere indikasjoner som peker i retning av dette.

For det første arbeider EU a ktivt for å redusere barrierer og for å sikre fri flyt av
arbeidskraft mellom medlemstater og EØS området. Et eksempel på dette er
modernisering EU direktiv 2005/36/EF som er et rådsdirektiv om godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner i EU/EØS området. De aller fleste lovregulerte yrkene i Norge
omfattes av dette EU direktivet 10 .

For elektrofagene gjelder dette blant annet automatiseringsfaget, elektrikerfaget,
elektroreparatørfaget, energimontørfaget, heismontørfaget og tog elektrikerfaget. I
tillegg skal opplæ ringen i elektrikerfaget innenfor sjøfart og arbeid på norske skip,
fiskefartøy og flyttbare innretninger, gjennomføres i henhold til den internasjonale
konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for s jøfolk, 1978
(STCW) 11 Innenfor
luftf art og arbeid på
fly skal opplæringen
gjennomføres i
henhold til regelverk
for sivil luftfart3 12 i
Norge samt
internasjonalt
regelverk som EASA -
forskriftene4 13 og
ICAOs5 14 regelverk.
For energi - , og
kuldebransjen er de
forpliktet
internasjonalt
gjennom F - gass forordningen 15 .

For det andre arbeider EU med å revidere/ modernisere andre direktiver som vil påvirke
utdanningen. Blant annet har EU satt i gang forberedelse til revi sjon av Økodesign - og
Energimerkedirektivene. Det som kan komme ut av disse revisjonene knyttet til

10 Kilde NOKUT
11 Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978, med
endringer av 1995
12 Regelverket for den sivile luftfarten i Norge er gitt i luftfartsloven med tilhørende forskrifter
13 International Civil Aviation Org anization (ICAO)
14 European Aviation Safety Agency (EASA)
15 EU forordning (EC) nr. 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser
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Økodesign er at regelverket endres i disfavør av produsenter av elektriske produkter. I
tillegg en energimerkeordning som ikke best samsvarer med energibruk og
energikostnader hos sluttbruker.

For det tredje ser vi spesielt at det nære utland Polen 16 , Sverige og Latvia har bidratt til
en sterk økning av arbeidsinnvandring de siste 4 - 5 årene. Denne utviklingen er positiv
for norske bedrifter som har behov for utenlandsk arbeidskraft for å fylle ledige stillinger.

Samtidig vil en økning av grensenøytral etablering av foretak og aktører samt
innarbeidelse av EU direktiver i norsk lov og forskriftsverk sette nye krav til
myndighetene som regulator. Det vil også be røre norske bedrifters evne til å møte denne
konkurransen med høy teknisk og miljømessig kvalitet og kompetanse til en
konkurransedyktig pris. Likeledes vil det sette krav til bedriftens evne til å utvikle robuste
arbeids - og læringsmiljø for de ansatte so m igjen bidrar til en bedre ressursutnyttelse og
en bærekraftig kompetanseutvikling.

Når det gjelder utdanningen vil en slik utvikling sette norsk lærlingordning og
yrkesfagutdanning under sterkt press, særlig innenfor våre fagområder i bygge - og
energibra nsjen. Dersom det innenfor disse områdene ikke utdannes tilstrekkelig og godt
kvalifiserte fagarbeidere, vil det på sikt undergrave yrkesutdanningen slik vi kjenner den
i dag. OECD mener det er en klar sammenheng mellom en god yrkesfaglig utdanning,
med in nebygd lærlingordning, som et effektivt hinder for utstøtelse fra arbeidslivet. En
høy grad av utdannelse og kvalifikasjoner i befolkningen sikrer god velferd,
medborgerskap, demokrati, omstilling og sysselsetting. Halvparten av norsk ungdom
velger yrkesfa g på videregående skole. Disse har krav på et velfungerende
utdanningssystem som gir muligheter for arbeid og/eller videre utdanning. Samtidig er
det fortsatt viktig å styrke etterutdanningstilbudet til voksne for å sikre god
omstillingsevne og livslang læ ring samt ta i bruk resurser som potensielt ligger i denne
gruppen av befolkningen. Det vil derfor i fremtiden være av vesentlig betydning med en
stor satsing på kunnskap, som vil være avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft,
som igjen er avhengig a v en bærekraftig yrkesfagutdanning for å bygge landet for
fremtiden.

Forhold som vil prege utviklingen er blant annet:

• Fri flyt av arbeidskraft innen EØS vil få betydning for inntaket av lærlinger i
elektrofagene. Utenlandske bedrifter utfører elektroarbei d i Norge. Disse tar ikke
inn lærlinger, mens norske (lære)bedrifter får ikke oppdrag.

• Et modernisert Dir ektiv 2005/36 /EU oppfordrer organisasjoner på europeisk nivå
om felles (del i) læreplaner - et europeisk minste felles multiplum. Det er intet
pålegg, siden utdanning ikke omfattes av EØS.

• Det innføres europeiske normer og standarder, både i privat og offentlig regi. De
n orske bestemmelsene gir bare rammer - europeisk regelverk er styrende.

• Europeisk jobbkort er i prinsippet innført.
• Felles utdannelsesrammer er også i prinsippet innført og kan gi muligheter for et

bransje - samarbeid på området
• Norsk lønnsnivå og mangel på norske fagarbeidere bidrar til at utenlandsk

arbeidskraft benyttes, for eksempel ved mastebygging i energibransjen.
• Horizon 2020 - The EU framework program for Research and Innovation - 2014 -

2020 lenke
• Erasmus pluss - prosjektet. Inkludert sak om lærlingkl ausul i Europa, som er

drøftet, men ikk e innført.

16 Se faktaboks
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• Elektrikerutdanningen kan få svekket popularitet ved stort innslag av utenlandsk
arbeidsplasser og et presset lønnsnivå, jf . utviklingen innen byggfagene

• Flere i EU ønsker å redusere antallet lovregulerte y rker (de fleste elektrofagene er
regulerte i Norge – de fleste andre lærefagene er ikke lovregulerte – ansvar for
arbeidstakers kvalifikasjoner overlates da til den faglige ansvarlige i
virksomheten).

• Innen 2017 skal det dokumenteres hvordan alle skal kunn e nå et høyere EQF - nivå
gjennom livslang læring uten å gjennomføre det hele i skole.

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) bekrefter et betydelig
omfang av utenlandske fagarbeidere som søker videreføring av yrke som
elektrofagarbei der i Norge. I 2009 ble det behandlet 1457 søknader om videreføring av
yrke som elektrofagarbeider og 73 søknader om videreføring av yrke som
elektroinstallatør. I 2012 hadde søknadsmengden økt til 2876 søknader om videreføring
av yrke som elektrofagarbeid er og 124 som elektroinstallatør. Mer enn 95 % av de
personene som søker om videreføring av et yrke som elektrofagarbeider, søker om å
videreføre yrket som elektriker lavspenning. Restandelen av søknadene fra personer som
søker om videreføring av et yrke s om elektrofagarbeider fordeler seg ganske jevnt
mellom yrkene heismontør og energimontør (Elverksmontør).

Søknadene for 2012 fordeler seg slik:

Country of origin
(qualification obtained
in

Elektroinstallatør Total Elektrofagarbeider
Total:

Austria 0 2

Belgium 0 3

Bulgaria 1 16

Czech Republic 0 4

Denmark 14 344

Estonia 6 122

Finland 2 4

France 0 7

Germany 7 71

Greece 3 6

Hungary 0 7

Iceland 6 70

Ireland 3 308

Italy 2 17

Latvia 0 17

Lithuania 3 107

Netherlands 0 9
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Poland 16 861

Portugal 1 50

Romania 0 53

Slovakia 0 14

Spain 1 15

Sweden 59 513

United Kingdom 0 256

Total: 124 2876

Tallene gjelder antall søknader, og ikke antall personer.

Samfunn sperspektiv (UR 2014)
Her gis en kort beskrivelse av faget/fagområdets utvikling og samfunnsverdi (for
eksempel eldrebølgen, ny teknologi, teknologier som er i ferd med å fases ut m.m.) Kan
man se en utvikling av faget/fagområdet rettet mot nye markeder som krever ny /annen
kompetanse? Hvordan tror man dette utvikles?

I et samfunnssikkerhetsbilde vil det være avgjørende å bygge og vedlikeholde elektriske
anlegg som er robust mot ulike endringer i klimatisk forhold, ekstreme værhendelser og
alvorlige hendelser og ulykke r som oppstår med ujevne mellomrom. Dette er hendelser
som ofte rammer samfunnet hardt med hensyn på bortfall av elektrisitet og
kommunikasjonsmuligheter kan utsette mange mennesker for livstruende situasjoner.
Eksempler på dette er ekstrem uvær og flom (2 013) som rammet Norge i tillegg til
lignende hendelser tidligere år, 22. juli tragedien (2011) og nå sist helikopter ulykken på
Sollihøgda og brann katastrofen i Lærdal (2014) Svikt i kommunikasjonssystemer er
felles for alle disse hendelsene. Det vil i de nne sammenheng være avgjørende å bygge
og vedlikeholde robuste systemer for informasjon og kommunikasjon (informasjons - og
kommunikasjonssikkerhet) og robuste eltilførsels systemer. Disse hendelsene har også
ført til større oppmerksomhet fra myndighetene k nyttet til utbyggingen av nødnett. Svikt
i kommunikasjonssystemer i togtrafikken vil føre til lammelse og stans. Følgene av dette
er store samfunnsøkonomisk tap selv ved relativt korte avbrudd. Universell utforming er
en annen side som stadig større grad v il berøre fag i bygg og anleggsnæringen. Det å
utvikle fagkompetanse på disse områdene vil være avgjørende for å sikre befolkning og
infrastruktur i fremtiden.

Et moderne samfunn er avhengig av en rekke elektriske - og elektroniske systemer som
må fungere. Systemer som leverer elektrisk energi, og systemer for styring og
elektronisk kommunikasjon brukes både i hjem og på arbeid. Uten elektriske,
elektroniske og automatiserte systemer ville det vært vanskelig å oppnå ønsket kvalitet
og pålitelighet på viktige områder som sjøfart, olje - og industriproduksjon,
kraftproduksjon, luft - og jernbanetransport, helsevesen, næringsvirksomhet og boliger.
Derfor må elektrofagene møte samfunnets krav innen fagområdene med kvalifiserte
fagfolk som kan installere, kontroller e og vedlikeholde systemene og det tilhørende
utstyret.

Morgendagens samfunnsutfordringer ligger i skjæringspunktet mellom teknologi, miljø,
energi, demografi og samferdsel. Et stort potensiale for grønn verdiskapning gjør at
elektrobransjen må være klare til å bidra. Mye av teknologien finnes allerede. Et sentralt
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spørsmål vil være hvordan denne næringen ved bruk av teknologi kan bidra til å løse
utfordringer som miljø, energi, demografi, helse og eldrebølgen. Dette bør også prege
utdanningen.

Innen elprod uksjon leveres nesten all energi i Norge fra fornybare energikilder som vann
og vind samt noe fra biobrensel anlegg. Når det gjelder elproduksjon vil det i årene frem
mot 2020 være store behov for rehabilitering og fornying av eksisterende
vannkraftanlegg. Samtidig er det gitt konsesjoner for store utbygginger av landbaserte
vindkraftanlegg. Innenfor nettvirksomhet vil det frem mot 2020, i likhet med
elproduksjon, være behov for nyanlegg og rehabilitering av eksisterende nettanlegg på
alle spenningsnivå. I tillegg står nettselskapene i Norge foran store teknologiske og
ressursmessige utfordringer ved innføring av avanserte målesystemer (AMS) med en
fremtidsrettet funksjonalitet. Her har myndighetene gjort vedtak om utbygging av AMS
innen 2017.

Morgendagens o vervåkning, drift av nett og forbruk av elektrisitet vil foregå via
intelligente løsninger, såkalte smarte nett teknologier. AMS er en av disse teknologiene.
Det er viktig å ha et europeisk perspektiv når man tenker på smarte nett. Utveksling av
informasjo n og energi vil krysse landegrense og vil omfatte langt mer enn
strømforbruket. Energikonsumet er ikke lenger avgrenset til bopel eller
forretningsadresse. Konsumet av elektrisk energi er mobilt, noe fremveksten av
elektriske biler er eksempler på. Norge v il ha behov å ta i bruk smarte nett teknologier
som bidrar til et bærekraftig, robust, miljøvennlig og effektivt nasjonalt elektrisk
energisystem samtidig som kraftsystemet støtter internasjonal utnyttelse av fornybare
energikilder. Bruk av smarte nett tek nologier vil omfatte energieffektivisering i
husholdningene, industrien og øvrig næringsliv. Smarte nett teknologier kan også brukes
for effektiv tilknytning av distribuert produksjon som eksempelvis solcelle, plusshus og
elektrisk transport. Elbilen vil f or eksempel brukes til både å lade og lagre strøm i nettet.
Smarte nett teknologier i husholdningen vil være f.eks. varmtvannsberederen. Den vil
automatisk varme vann når strømmen er billigst.

Det er derfor all grunn til å tro at smarte nett teknologier vi l berøre alle deler i et
elektrisk energisystem fra energiproduksjon, distribusjon, styring og regulering til forbruk
av elektrisk energi. I smarte nett teknologier smelter den tradisjonelle elektroteknologien
sammen med informasjonsteknologien. Denne utvi klingen vil derfor være med på å sette
nye krav til utdanningen innenfor elektrofag som igjen skal utdanne morgendagens
kvalifiserte elektrofagfolk.

Bransje perspektiv (UR 2014)
Utdanningsprogrammet for elektrofag omfatter flere bransjer, som organiseres av en
rekke bransjeorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner. De mest markerte er:

• Elektroinstallasjonsbransjen
• Teleentreprenørbransjen
• Energibransjen
• Industrien (automatikk, tavle)
• Flybransjen
• Elektronikkbransjen/IKT
• Kulde - og varmepumpebransjen

Den samf unnsmessige og teknologiske utviklingen fører til at lærefagene innenfor disse
bransjene vil møte er rekke felles utfordringer i årene framover.

Elektrofagutdanningen er i dag en bred elektro - og elektronikkfaglig utdanning som har
elementer fra elenergi, automatisering og tele - , data - og sikkerhet. Fra Vg2 er det
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etablert fem spesialiseringsområder som er automatisering, elenergi, data og elektronikk,
flyfag, og kulde - og varmepumpemontørfaget. Utdanningen er gjennomgående fra Vg1 til
Vg3. Alle søkere star ter på Vg1 elektrofag, på Vg2 velger de som skal ta fagbrev innenfor
blant annet elektro og energibransjen normalt Vg2 elenergi. De som skal ta fagbrev i
telekommunikasjonsmontørfaget velger Vg2 data og elektronikk. På Vg3 nivå i
elektroinstallasjonsbransj en og energibransjen foregår opplæring normalt i bedrift.
Hovedmodellene for de fleste fag innenfor elektrofagutdanningen er 2+2,5 hvor det
inngår ca. et halvt års yrkesteori. To år i skole og 2,5 år læretid.

Bredde og dybde i faglige kvalifikasjoner gjør at elektrofagarbeideren i dag har en solid
kompetanseplattform som igjen gjør fagarbeideren robust i forhold til endringer og
omstillinger. Samtidig gir dette et godt fundament til å bygge videre på å utvikle ulike
karriereveier. Et kjennetegn ved den nors ke elektrofagarbeideren i tillegg til god faglig
kompetanse også har utviklet stor grad av helhetsforståelse, egenansvarlighet, høy
klima/miljø - bevissthet, sikkerhetsforståelse og selvstendighet. Dette er et fortrinn som
styrker den norske fagarbeideren og gir et konkurransefortrinn i forhold til fagarbeidere
som ikke er utdannet i Norge. Det medvirker også til samfunnsansvar og medborgerskap
som bidrar til å fremme demokrati og et verdisett som styrker bedriftens
konkurransekraft og robusthet ved endringer og omstillinger. Det at bedriften på sin side
legger til rette for et godt arbeids - og læringsmiljø er med på å bidra til en bærekraftig
utvikling av foretaket, både av kompetanse - og forretningsmessig art. I et internasjonalt
perspektiv er elektrikerfagb revet og heismontørfagbrevet lovregulert. Det igjen medfører
til at fagene er underlagt strenge nasjonale reguleringer knyttet til lover forskrifter,
normer og standarder. Samtidig omfattes fagene også av EU/EØS direktiver og
regelverk. Normalt innarbeides slike direktiver i norske forskrifter og regelverk når disse
er ratifisert av norske myndigheter. I tillegg er den del av faget knyttet til arbeid på skip,
fiskefartøy og flyttbare innretninger omfattet av et eget internasjonalt regelverk. Sentralt
innen elektrofagutdanningene er at elektrofagarbeideren må ha god kompetanse om
elsikkerhet, informasjonssikkerhet, risikovurdering og personsikkerhet.

I tillegg til elsikkerhet og personsikkerhet er det derfor mye som tyder på at også
informasjonssikkerhet vil prege fremtidens elektrofagutdanning. Det er også viktig å
styrke fellesfagene og integrasjon av disse så langt det er mulig i programfagene uten at
kvalitet og nivå svekkes. Alle elektrofagene er preget av til dels avanserte krav til
realfagkunnskaper. Fo r å sikre gode karrieremuligheter for den enkelte etter avlagt
fagprøve, må realfagkunnskapene styrkes i skoleløpet ved økt kvalitet på opplæringen
innen gjeldende fag og timefordeling.
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Rådets samlede anbefalinger og forslag til tiltak

Her følger faglig råds anbefalinger og forslag til tiltak basert på rapportens helhetlige
innhold.

Faglig råds innflytelse (tidligere vedtak i rådet den 26.2.2014)

1. Faglig råd for elektrofag foreslår partenes innflytelse må forsterkes i mandatet.

Begrunnelse: Partene, gjennom de faglige rådene, skal ha avgjørende innflytelse på
utformingen av læreplanene. For at innflytelsen skal være reell bør partene ha
beslutningsmyndighet over innholdet i læreplanene. Vg1 elektrofag leder ut til 19
lærefagfag. Det er avgjø rende at faglig råd på selvstendig grunnlag kan utvikle
læreplaner i tråd med arbeidslivets behov ( 26.2.2014 )

2. Faglig råd for elektrofag foreslår at de faglige rådene ikke bare ha innflytelse på Vg3
læreplaner, men vedta læreplaner og vurderingsordninger f or alle læreplaner innen
eget utdanningsprogram.

Begrunnelse: Elektrofagene preges av rask teknologisk utvikling og endring, og det er
en utfordring å utdanne fagarbeidere som har den nødvendige kompetansen. Dagens
fagarbeidere må ha en grunnutdanning som gjør dem i stand til å møte endringer og
kunne tilegne seg ny kompetanse. Samtidig skal de være fagspesialister slik at de
kan ivareta spesifikke oppgaver i bedriftene. Dette er en utfordring som arbeidsliv og
utdanning må løse sammen. ( 26.2.2014 )

3. Faglig råd for elektrofag forslår at rådene bør ha ansvar for å fastsette rammer,
retningslinjer, form og innhold i eksamener og fagprøver i elektrofagene.

Begrunnelse: Rådet mener at ved å utarbeide retningslinjer på et overordnet nivå vil
vi få en økt kvalit etssikring. Samtidig vil det sikre en nasjonal standard på
gjennomføring og bedømming av eksamener og fagprøver, noe som rådet mener er
viktig. Rådet mener også det er avgjørende å øke samarbeide og
erfaringsutvekslingen mellom prøvenemndene for på den måt en kunne bidra til en
mer lik og forutsigbar praksis i avvikling og bedømming av fagprøvene ( 26.2.2014 ).

4. Faglig råd for elektrofag foreslår å kunne innhente ekstern bistand til oppdatering og
utvikling av læreplaner, eksamener og fagprøver. Rådet vil også være avhengig at
sekretariatet har tilstrekkelige ressurser til å følge opp arbeidet.

Begrunnelse: Rådet mener det er urealistisk at medlemmene i faglig råd kan ha
kompetanse til å dekke alle fag på alle nivåer – de er avhengig av å kunne innhente
fagli g kompetanse i ulike fag. Men det er viktig at faglig råd har det overordnede
ansvaret. Dette må kunne gjøres gjennom bl.a. opprettelse av fagutvalg.
Arbeidsvilkår for slike grupper må være tilsvarende læreplangrupper og andre
offentlige utvalg (dekning av tapt arbeidsfortjeneste mv). ( 26.2.2014 )

Rådets innspill til endringer i reglene om fag - , svenne - , og kompetanseprøve i forskrift til
opplæringsloven kap.3 (tidligere vedtak i rådet den 14.4.2015) Det er kun forslag til
endringer som er gjengitt her:

5. § 3 - 3. Grunnlaget for vurdering i fag
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Faglig råd for elektrofag foreslår en presisering som slår fast at ingen kan avlegge
den praktiske prøven i fagprøven, før fullstendig læretid i bedrift er gjennomført.
Rådet mener Vg3 i skole bør kunne dokumenteres på en bedre måte
(kompetansebevis eller vitnemål), samt at de tre årene i skole bør kunne kvalifisere
til videre utdanning? (F.eks. forkurs til fagskolen) ( 14.4.2015)

6. § 3 - 4. Karakterar i fag mv.
Av forskriften framgår følgende: "Ved fag - og sveineprøve og kompe tanseprøve skal
det ved vurderinga brukast ein tredelt skala som har dette innhaldet:

a) bestått mykje godt: mykje god eller framifrå kompetanse i faget
b) bestått: tilfredsstillande eller god kompetanse i faget
c) ikkje bestått: svært låg kompetanse i faget"

Faglig råd for elektrofag foreslår at det er nødvendig å utvikle felles
vurderingskriterier i elektrofagene som kan bidra til riktigere karaktersetting og
innføre en todelt skala: Bestått og ikke bestått.

Begrunnelse: Rådet konstaterer at karakterskalaen brukes svært ulikt fra fylke til
fylke ( 14.4.2015)

7. § 3 - 42. Vitnemål i vidaregåande opplæring
Bestemmelsen fastslår at også lærlinger skal få vitnemål etter bestått opplæringsløp
– uten at det opplyses at lærlinger i tillegg skal få fag - eller svennebrev.

F aglig råd for elektrofag foreslår fagbrev kun skal utdeles på bakgrunn av fullført
læretid, og ikke på bakgrunn av full opplæring i skole (alternativ vg3), jfr. § 3 - 3
( 14.4.2015)

8. § 3 - 48 Fag - og sveineprøve

Av bestemmelsen framgår at «Prøva skal gjennomfør ast i den bedrifta lærlingen har
hatt hovuddelen av opplæringa».

Faglig råd for elektrofag foreslår denne bestemmelsen kan fjernes.

Begrunnelse: Det må være opp til prøvenemnda og bedriften å ta stilling til om det er
i hovedærebedriften eller i en annen bedrift lærlingen har fått opplæring at prøven
skal avlegges. Bestemmelsen kan også redusere prøvenemndas muligheter til å prøve
alle kompetansemål.

Av bestemmelsen framgår at: «Dersom prøva blir gjennomført i lærebedifta, skal
prøva tilpassast verksemda i bedrifta.»

Faglig råd for elektrofag foreslår at fagprøvene fortrinnsvis skal avlegges i
lærebedriften og at hele setningen fjernes.

Begrunnelse: Formuleringen «Dersom …. .» kan forstås som at det det er mer eller
mindre valgfritt å legge prøven til p røvestasjon eller bedrift. Annet ledd fastsetter at
prøven skal tilpasses virksomheten i bedriften. Rådet mener dette er en unødvendig
detaljstyring av prøvenemnda.

Av bestemmelsen framgår at: «Oppgåva skal klart definere innhaldet i det ein
forventar av kandidaten sitt arbeid. Innanfor ramma av kompetansemåla i læreplanen
skal oppgåva prøve kandidaten i
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a. planlegging av arbeidet og grunngiving for valde løysingar
b. gjennomføring av eit fagleg arbeid
c. vurdering av eige prøvearbeid
d. dokumentasjon av eige prøvearb eid.»

Faglig råd for elektrofag foreslår at de ulike delene av fagprøven angis i tid, enten i
forskriften eller i læreplanen.

Begrunnelse: Rådet har erfart at det i en del prøvesituasjoner blir lagt stor vekt på
planleggingsdelen vurderingsdelen av fagp røven. Lærlingens teoretiske kompetanse
er tidligere prøvet i eksamen både etter fullført vg2 og i vg3. Det er viktig at
fagprøven prøver lærlingens evne til å omsette teoretiske kunnskaper i praktisk
arbeid slik at fagprøven ikke blir en ny teoriprøve. ( 1 4.4.2015)

9. § 3 - 56. Prøvenemnd for fag - og sveineprøve
Av bestemmelsen framgår at: «Prøvenemnda for fag - eller sveineprøva blir
oppnemnd og administrert av fylkeskommunen, jf. opplæringslova § 4 - 8. Ho skal ha
minst to medlemmer som har formell fagleg kompet anse innanfor fagområdet, og så
langt det er mogleg, har oppdatert arbeidslivserfaring i faget.»

Faglig råd for elektrofag foreslår, når det gjelder prøvenemndas kompetanse, at det
bør settes som krav at minst ett medlem har fagbrev i faget.

Begrunnelse: Rådet konstaterer at antatt prøvenemndsmedlemmer er redusert fra tre
til to, slik at nemnda ikke lenger representer hele trepartssamarbeidet. Denne
kompetansen kan ikke erstattes av f.eks. elektrofaglig ingeniørutdanning eller annen
utdanning på «høyere» nivå. Kandidaten skal dømmes av likemenn( 14.4.2015)

10. § 3 - 57.Innhald i og omfang av fag - og sveineprøva
Av bestemmelsen framgår at: «Alle kompetansemåla i læreplanen for faget skal
kunne prøvast.»

Faglig råd for elektrofag foreslår det bør vurderes minimum skrav til innhold i
fagprøven for elektrofagene.

Begrunnelse: Det faglige rådet støtter prinsippet om at alle kompetansemåla i
læreplanen for faget skal kunne prøvast. Disse kan angis i vurderingskapitlet i
læreplanen. Eksempel at alle kandidater skal prø ves i elementer fra alle
hovedområdene( 14.4.2015) .

11. § 3 - 59. Vurdering av fag - og sveineprøva
Av bestemmelsen framgår at: «Prøvenemnda skal vurdere kandidaten sin
kompetanse slik han er dokumentert gjennom fag - eller sveineprøva, og fastsetje
karakter.
Faglig råd for elektrofag foreslår at det bør vurderes å innføre en to - delt skala for
fagprøvene, jfr. § 3 - 4 ( 14.4.2015)

12. § 3 - 67. Krav til fag - og sveinebrev
Av bestemmelsen framgår at: «Fag - eller sveinebrev blir utferda som dokumentasjon
for bestått fag - eller sveineprøve.
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Faglig råd for elektrofag foreslår, som det framgår av tidligere argumentasjon (§§ 3 - 3
og 3 - 42), at fagbrev kun skal utstedes etter fagprøve avlagt på grunnlag av læretid
eller praksis i bedrift – ikke etter fullført vg3 i skole.

Av bestemmels en framgår at: «Praksiskandidatar er fritekne frå kravet til fellesfag for
å få utferda fag - eller sveinebrev»

Faglig råd for elektrofag foreslår at praksiskandidater ikke skal fritas for fellesfag.

Begrunnelse: Faglig råd for elektrofag mener i utgangspu nktet at kravene for å kunne
gå opp til fagprøve som praksiskandidat bør gjennomgås. Det kreves ikke fellesfag for
praksiskandidater som skal avlegge fagprøve. Alle andre som skal avlegge fagprøve
må dokumenter kunnskaper i fellesfag.

I elektrofagene er go de kunnskaper i fellesfag avgjørende for å være en god
fagarbeider. For eksempel et gode matematikkunnskaper avgjørende for å kunne
beregne ethvert strømførende anlegg.

Praksiskandidatordningen er et særnorsk fenomen som bidrar til at svært å voksne
tegner lærekontrakt. Faglig råd for elektrofag mener behovet for fellesfag gjelder alle
fagarbeidere innen elektrofag. Det er nå forslag om at det skal utvikles yrkesrettede
læreplaner i fellesfag for hvert utdanningsprogram vil behovet økes ytterligere. Rådet
m ener derfor det er grunn til å gjennomgå praksiskandidatordningen med sikte på å
styrke fellesfagenes posisjon og legge til rette for at flere voksne kan tegne
lærekontrakt.

Generelt mener det faglige rådet at kvaliteten på fagprøvene i elektrofagene må
op prettholdes eller økes ( 14.4.2015) .

Rådets forslag til tilbudsstruktur og innhold i utdanningsprogram for Elektro og
Data

13. Faglig råd for elektrofag foreslår at fylkeskommunen legger til rette for faglig
oppdatering, pedagogikk og kunnskap om aktuelt regelv erk inklusive læreplaner før
man kan ha med seg lærling.

Begrunnelse: Dagens kursing for instruktører treffer ofte ikke de som reelt har med
seg lærlingen ut i det daglige arbeidet. Hvem som omfattes av instruktørbegrepet er
ikke klart nok definert i Oppl æringsloven (§4 - 3). Lærlingeundersøkelsene viser at det
er liten veiledningskompetanse og kunnskap om læreplaner og regelverk som
omfatter lærebedriften hos montører/instruktører som har med seg lærlinger. (UR
2016).

14. Faglig råd for elektrofag foreslår en bedre samordning og koordinering mellom
kommuner og fylkeskommunen for hvordan faget utdanningsvalg i ungdomskolen
skal gjennomføres.

Begrunnelse: Rådet mener et sentralt problem er at faget utdanningsvalg blir
gjennomført på forskjellige måter i ungdoms skolene. Fylkeskommunene må i større
grad enn i dag ta koordineringsansvar for hvordan utdanningsvalg gjennomføres, her
kan for eksempel ungdomsskoleelever hospitere på videregående skole når Vgs
elevene er ute i PTF i Vg2. Da kan flere skoler sende elever til Vgs og samtidig få
arbeidslivundervisning og mer kunnskap om de forskjellige utdanningsprogrammene.
Her bør også de lokale parter, både hovedorganisasjonene og bransjepartene være
involvert og delta i gjennomføringen av dette faget. (UR2016).
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15. Faglig råd for elektrofag foreslår at praktiske og estetiske fag må få sterkere fokus i
grunnskolen.

Begrunnelse: Rådet mener det vil være viktig å styrke de praktiske ferdighetene både
i barneskole og ungdomsskole. Det er på dette nivået man kan klare å skape en
nysgjerrighet og interesse for praktiske fag, men da må det gjøres på en ordentlig
måte på begge nivå (UR2016).

16. Faglig råd for elektrofag foreslår at det etableres lokale samarbeidsarenaer mellom
skoleeier, skole, parter, næri ngsliv på lokalt/regionalt nivå med formål å øke antall
læreplasser, forbedre faglig innhold, kvalitet, rammer for fagopplæringen og
tilpassing av elektrofagutdanningen til lokale behov . (UR2016).

17. Faglig råd for elektrofag foreslår at det iverksettes et arbeid som omhandler
komple ksiteten knyttet til opplæring på to adskilte læringsarenaer, skole og bedrift,
og med elven/lærlingen i sentrum.

Begrunnelse: Rådet mener det er for stor vektlegging av struktur og organisering av
fag - og yrkesopplæringen. Tiden er inne for å gi både sko le og bedrift større
oppmerksomhet. Det er her læring foregår, mellom elev og lærer og mellom lærling
og fagarbeider. Yrkesfaglæreren er den viktigste enkeltaktøren i skoleløpet som kan
bidra til at elevene, tidlig i opplæringen, får med seg de mest sentra le elementene i
basisfagene, helhetsforståelse, sikkerhetsforståelse mv. som etterspørres i
arbeidslivet. Læring foregår hverdag i klasserom og verksted, praktisk og teoretisk.
Det er avgjørende at yrkesfaglærerne settes i stand til å utøve god opplæring med
rammer og organisering, etterutdanning på linje med andre læreryrker i Norge. Dette
vil bidra til at elevene sikres den opplæringen som etterspørres i arbeidslivet. Læring
foregår også på en annen læringsarena når eleven er blitt lærling. Her er det vi ktig at
bedriften organiserer opplæringen slik at alle som skal ha med seg læring i det
daglige arbeidet er kjent med læreplaner og krav som stilles for å kunne gi
tilfredsstillende veiledning og opplæring i bedrift. (U R 2016)

18. Faglig råd for elektrofag an befaler å beholde Utdanningsprogram for elektrofag, for
ungdom, slik det er i dag.

Begrunnelse: Rådet ønsker ikke å gjøre radikale endringer dagen modell, men heller
se på innhold og timefordeling i vg1, struktur og innhold og timefordeling i Vg2 og
Vg3. Det betyr eget Vg1 elektro, Vg2 tilbud og Vg3 tilbud i skole og bedrift. Læretiden
vil være 4 - 5 år. Rådet vil se på prosjekt til fordypning (PTF) både med hensyn til
omfang (tid) og innhold. Rådet ønsker å opprettholde læreplanstruktur og
oppbygningen med formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og
kompetansemål. Kompetansemålene skal være hol dbare og teknologinøytral og
henge sammen med formålet, grunnleggende ferdigheter og hovedmålene.
Tverrfaglig eksamen i Vg3 og fagprøven opprettholdes og videreutvikles.

19. Faglig råd elektro foreslår at fremtidig IKT/data utdannelse rekrutterer fra Vg1
Elek tro og at det er færrest mulig kryssløp fra andre utdanningsprogram til Vg 2 data
og videre til nytt Vg3 tilbud.

Begrunnelse: Rådet mottok i 2014 søknad fra Akershus fylkeskommune på å starte
f orsøk med en nytt Vg 1 IKT og nye V g 2 og V g 3 tilbud. Rådet støtt et ikke opprettelsen
av et nytt V g 1, men mente at en ny IKT utdannelse ville være best ivaretatt ved å la
elevene starte på V g 1 Elektro . Rådet var også enig i at det burde utvikles nye V g 2 og



60

Vg3 tilbud. Faglig råd elektro foreslår i denne redegjørelsen en ny struktur og innhold
i Vg1 og nye Vg2 og Vg3 løp som vi mener vil ivareta og utvikle næringslivets behov
for IKT/data utdannelse.

20. Faglig råd for elektrofag forslår et nytt navn på elektrofag . Det nye navnet foreslås til
å være Vg1 Elektro og Data.

Begrunnelse: Bakgrunnen for dette forslaget er å stimulere unge , i tillegg til de som
allerede søker elektro, med interesse for datateknologi, IKT, programmering/koding
til å søke fag - og yrkesopplæring. I tillegg er det viktig, gjennom navnet på faget, å
rette oppmerksomheten mot elektronisk kommunikasjon – Ekom. Ekom - begrepet
blandes ofte med databehandling , datateknologier, digitalisering og
informasjonsteknologi. Imidlertid er ekom definert som kommunikasjon ved bruk av
et elektronisk kommunikasjonsnet t (ekomnett), og ekomnett er definert som et
system for signaltransport som muliggjør overføring av lyd, tekst, bilder eller andre
data ved hjelp av elektromagnetiske signaler i fritt rom eller kabel der radioutstyr,
svitsjer, annet koplings - og dirigering sutstyr, tilhørende utstyr eller funksjoner
inngår, herunder nettverkselementer som ikke er aktive. Ekom vil i fremtiden
dominere all utvikling i elektriske nettverk . (U R 2016)

21. Faglig råd for elektrofag foreslår et Vg1 Elektro og Data med følgende tre
hove dområder

a. Elenergi
b. Automa tisering
c. Data og elektronikk

22. Begrunnelse: Rådet mener nøkkelen til fremtidens elektrofagutdanning for elever og
fremtidige fagarbeider ligger i et godt gjennomtenk Vg1 tilbud knyttet til oppdatert
innhold . Vg1 Elektro og data skal være starten til en ny verden for unge med
interesse for elektrisitet og elektronisk kommunikasjon. Det må bety en stor satsning
på de unge slik at Norge som nasjon kan være med i utviklingen av fremtidens
teknologier.( UR 2016)

23. Faglig råd for elektrofag foreslår å endre noe på fag og timefordelingen i Vg1 samt å
"dele" vg1 inn i to bolker samt bake inn prosjekt til fordypning (PTF) i skoleløpet.

Begrunnelse: Faglig råd for elektro har gått gjennom innholdet og fordeling av teori
og praksis innenfor Vg1. Rådet har fått tilbakemeldinger om at dagens Vg1 innhold
ikke fullt ut møter elevens egeninteresse og forventning ved valg av
utdanningsprogram for elektro. Rådet har også merket seg at mange som kommer
fra ungdomskolen ofte er lei av teoritung grunnskole. Rådet mener derfor det bør
komme inn mer innslag av praktiske øvelser tidlig i Vg1 og hvor bruk av instrumenter
og verktøy bør vektlegges. Undervisningen går fra det kjente til det ukjente og fra
praksis til teori. Rådet ønsker også å utnytte muligheten m yndighetene åpner for å
knyttet PTF til teori/praksis inn i fellesfag og programfag i skolen. Det er et
avgjørende element i rådets forslag å benytte PTF til å styrke teori og praksis i skole
for å kunne tilby et Vg2 tilbud med fire programområder. (UR 201 6)

24. Faglig råd for elektrofag foreslår forslår også å innføre felles vurderingsformer eller
sentralt gitt eksamenen alle i felles programfag på Vg1

Begrunnelse: Rådet mener eksamen vil bedre sikre elevene tilbakemelding og
vurdering av kunnskapsnivået innenfor en nasjonal standard (UR 2016)
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25. Faglig råd for elektrofag foreslår at nye teknologier, f.eks. roboter, 3D printing,
koding m.m., introduserer så tidlig som mulig for elevene.

Begrunnelse: Rådet mener at grunnleggende elektrisitetslære, elektroteknikk og
analog - og digitalelektronikk legges inn som konkrete mål i programfagene. Data og
IKT veves inn i fagene og gradvis utvikles kompleksiteten og behov for in nføringen av
mer avanserte elektroteknikk, elektronikk, reguleringsteknikk, digitalteknikk,
batteriteknologi, samt matematikk - og naturfagteori. (U R 2016)

26. Faglig råd for elektrofag foreslår en grundig gjennomgang av Vg1 og Vg2 læreplaner
med mer vektleggi ng på e genansvarlighet, selvstendighet , kundeor ientering,
serviceinnstilling, demokratisk deltakelse, tol eranse og sosial ansvarlighet,
klima - miljø perspektivet og HMS (UR 201 6 )

27. Faglig råd for elektrofag foreslår følgende timefordeling på Vg1 Elektro og Data:

Fellesfag (420 timer):

a. Matematikk (nytt fagrettet): 3 uketimer
b. Naturfag: 2 uketimer
c. Norsk: 2 uketimer
d. Engelsk: 3 uketimer
e. Kroppsøving: 2 uketimer

Programfag (561 timer):

a. Elenergi: 10 uketimer
b. Data og elektronikk: 8 uketimer
c. Automasjon: 5 uketimer

Prosjekt til fordypning er inkludert inn i disse timetallene. Fag og timefordeling i
første og andre halvår anbefaler rådet den enkelte skole skal vurdere med bakgrunn i
lokale forhold . (U R 2016)

28. Faglig råd for elektrofag foreslår at det utvikles yrkesfaglige læreplaner for
elektrofagene i fellesfagene matematikk , engelsk, naturfag og norsk og at det gjøres
forsøk med bruk av læreplanene i et utvalg fylkeskommuner.

Begrunnelse: Rådet viser til dir ektoratets anbefaling til KD på oppdragsbrev 6 - 15:
Fellesfagene i yrkesfaglige utdanningsprogram. I dette anbefaler direktoratet, med
støtte fra Faglig r åd for elektrofag, yrkesrettede læreplaner og eksamen i fell esfagene
matematikk, engelsk, naturfag samt norsk . Yrkesretting av fag gir økt læring – for
alle grupper. Dette henger sammen med at elevene forstår både innholdet i
undervisningen, og ikke minst kan relatere det til en praktisk og teoretiske bruk. (U R
2016).

29. Faglig råd for elektrofag foreslår at m atematikk skal være gjennomgående i Vg1 og
Vg2. Samtidig skal det være en sluttvurdering i matematikk etter hvert skoleår .
Matematikk bør tilrettelegges med hovedvekt på elektrorettede problemstillinger
tilpasset det aktuelle elektrofaglige innholdet i Vg 1 og Vg2 (U R 2016).

30. Faglig råd for elektro foreslår at det gjøres en grundig gjennomgang av
kryssløpordningen.
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Begrunnelse : Yrkesfaglig utvalg mener kryssløp fører til et bredere
rekrutteringsgrunnlag til fag på Vg2. Samtidig , ifølge utvalget, kan stadig flere
kryssløp gjøre det vanskelig for fylkeskommunene å dimensjonere
opplæringstilbudet. Dagens kryssløp ordning gjør det uoversiktlig for unge som søker
yrkesfag å orientere seg i tilbudene. Kryssløp kan også gi yrkesfaglærerne
utfordringer n år elever som starter Vg2, har ulik kompetanse fra Vg1. Faglig råd for
elektro er enig i deler av utvalgets framstilling , og mener det er behov for å starte et
konkret arbeid med kryssløpsordningen (UR 2016).

31. Faglig råd for elektrofag foreslår følgende Vg2 tilbud :

a. Vg2 Automatisering
b. Vg2 Elenergi og E kom
c. Vg2 Data
d. Vg2 Flyfag

Begrunnelse: Rådet mener i en fremtidig utdanning det er avgjørende at Vg2 tilbudet
er fremtidsrettet peke mot "nye" teknologier samtidig som det skal ivareta "moden"
teknologier. Vg2 kan derfor ses på som selve grunnmuren i utdanningsprogram for
elektro. Samtidig skal programområdenes navn i seg selv gi informasjon til elevene
om hvilke valg de kan gjøre i overgangen fra Vg1 og Vg2. Rådet mener også at det er
sentralt at hvert Vg2 til bud fører til flere mulige valg for eleven i Vg3 bedrift og
lærekontrakt. Dette er med på å bedre sikre eleven s rett til sluttkompetanse og som
en nødvendig motvekt til varierende konjunkturer rådet vet lærebedrifter er sensitive
for. Flere fagbrev etter s amme Vg2 forenkler også overgang mellom fagbrev. ( UR
2016)
Etter vedtaket i rådet har AU hatt møte med Kuldebransjen. De har innvendinger mot
rådets vedtak . Bransjen mener rådet har benyttet feil statistikkmateriale i sitt
beslutningsgrunnlag for å slå sammen Vg2 kulde - og varmepumpeteknikk og Vg2
automatisering . Bransjen vil fremskaffe et mer korrekt statistikk materiale med
hensyn til lærekontrakter og komme med at alternativ forslag til Vg2 tilbud innen
15.mai. Faglig råd og AU vil være i d ialog med bransjeforeningen i denne prosessen.

32. Faglig råd for elektrofag foreslår at det utredes nærmere konsekvenser ved å
videreføre Vg3 tilbudet i skole innenfor automatisering .

Begrunnelse: Rådet har merket seg gjennom Udirs statistikker at løpende
l ærekontrakter i automatiseringsfaget faller markant de tre siste årene. Samtidig ser
rådet at det er et økende antall nye bedrifter som arbeider innenfor automatisering,
men som ikke er knyttet til industrimiljøer og hvor tendensen i disse bedriftene er å
tegne lærekontrakt etter Vg2. I utredningsarbeidet vil rådet trekke inn alle relevante
bransjer og automatiseringsmiljøer. Rådet mener dette vil ha positiv effekt for økning
og utvidelse av lærebedrifter og lærekontrakter (UR 2016).

33. Faglig råd for elektro fag foreslår en revisjon av Dataelektronikerfaget, eventuelt
utredning om Dataelektronikerfaget og IKT - fag nettverk sikkerhet og
programvareutvikling kan slås sammen (UR 2016).

Begrunnelse: Rådet mener lærebedrift og lærling potensialet ikke fullt ut er utnyttet
for dataelektronikerfaget. Rådet mener behov for denne yrkesgruppen er langt større
enn de faktiske lærekontrakter vi ser i dag. Dette underbygges også i rapporter som
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beskriver utvik lingen i dag og fremtidig utvikling innenfor IKT, Data og elektronisk
kommunikasjon. I utredningsarbeidet vil rådet trekke inn alle relevante bransjer og
data - og elektronikkmiljøer. Rådet mener dette vil ha positiv effekt for økning og
utvidelse av lærebe drifter og lærekontrakter (U R 2016).

34. Faglig råd for elektrofag foreslår , i sammenheng med forslag nr. 3 3 , at det også
utredes nærmere konsekvenser ved å videreføre Vg3 tilbudet i skole innenfor
Dataelektronikerfaget .

Begrunnelse: Rådet ser en utvikling i at fylkeskommunene blir stadig mer restriktiv
med å utbetale tilskudd (basis tilskudd 2) til bedrifter etter Vg3 i skole og i
verdiskapningsdelen av læretiden. Sammensetningen av potensielle lærebedrifter for
disse elevene er av en slik karakter at rådet mener det vil være en fordel å
gjennomføre læretid i bedrift (Basis tilskudd 1). Rådet åpner også for å se muligheter
for veksling mellom skole og bedrift gjennom læretiden.(UR 2016)

35. Faglig råd for elektrofag foreslår å opprettholde de fremlagte forslag for Vg2 E lenergi
og Ekom i U R 2014.

36. Faglig råd for elektrofag foreslår at det utredes nærmere konsekvenser ved å flytte
telekommunikasjonsmontør fr a Vg2 data elektronikk til dagens Vg2 Elenergi /foreslått
Vg2 Elenergi o g ekom. .

37. Faglig råd for elektrofag foreslår fordypningsområde r på vg2.

Begrunnelse: Det er avgjørende for elevenes læring at det er tid til å bygge opp både
generell kompetanse i faget, og til å fordype seg i grunnleggende kompetanse i
lærefaget hvor el even tar sikte på å oppnå fagbrev altså interessedifferensiering også
på Vg2 (UR 2016).

38. Faglig råd for elektrofag foreslår fordypning , jfr. forslag 37 , gjennomføres i andre
halvår .

Begrunnelse: Rådet mener det er viktig at tiden i første halvår brukes til å gi
opplæring i felles praksis og teori som berører Vg3 fagene som Vg2 programm et
peker mot. I andre halvår innføres lokale valgfrie kompetansemål som tar
utgangspunkt i sentrale kompetansemål. Rådet mener dette vil på en bedre måte
møte elevenes og bransjens behov. Eksamen utformes med utgangspunkt i både
sentrale kompetansemål og lokale fordypningsområde. (U R 2016).

39. Faglig råd for elektrofag foreslår følgende timefordeling på Vg2 (U R 2016):

Fellesfag (308 timer):

a. Matematikk (nytt fagrettet): 3 uke timer
b. Samfunnsfag: 2 uketimer
c. Norsk: 2 uketimer
d. Engelsk: 2 uketimer
e. Kroppsøving: 2 uketimer

Programfag:

a. Flyfag: 477 timer
b. Automatisering: 477 timer
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c. Elenergi og Ekom: 477 timer
d. Data: 477 timer
e. Prosjekt til fordypning: 197 timer

40. Faglig råd for elektrofag v il iverksette et analysearbeid med hensikt om å starte
forsøk i to nye Vg3 tilbud på noen skoler (fylker) i løpet av 2017 - 18 .

Begrunnelse: Dette er kanskje d en største endringen i rådets forslag til Vg3 tilbud. Vi
merker oss at elevene, slik rådet velger å kalle disse, er svært "skolevennlige" Det
betyr at rådet har valgt å styrke Vg3 løpet med disse to nye Vg3 skoleløp ene . Disse
skal svare opp for de ungdommene som er teknologiinteressert, men som i
utgangspunktet ikke ser for seg en læretid i bedrift. De tte kan være svært skoleflinke
ungdom, men det kan også være ungdom med spesielle interesser for teknologi og
data. Elever som går Vg2 automatisering og Vg2 Data skal kunne søke på disse
tilbudene . Det er imidlertid viktig at skolene (fylkene) som blir med i forsøket
tilrettelegger for dette allerede i fra Vg1 og videre i Vg2. Skolene (fylkene) må også
så langt det er mulig sikrer at disse elevene etter endt utdanning har et reelt
alternativ for videre løp i arbeidsliv, Universitet eller høyskole eller lære tid og
fagbrev. Her bør relevant næring - og arbeidsliv involveres. Dersom elever av ulike
grunner velger å avslutte nytt Vg3 må skolene (fylkene) kunne tilby alternativt tilbud
for disse elevene (U R 2016)

41. Faglig råd for elektrofag foreslår at n avn på disse to tilbudene skal være Vg3 robotikk
og Vg3 datateknologi.

42. Faglig råd for elektrofag foreslår det er skolene (fylkene) gjennom en helhetlig
vurdering av elvenes interessefelt, arbeidsinnsats og karakterer som dimensjonerer
tilbudene . Denne v urderingen må fortrinnsvis skje tidlige i det videregående
utdanningsløpet slik at disse elevene får et interessedifferensiert helhetlig og tilpasset
skoleløp. (UR 2016).

Rådet vil sette i gang arbeidet med forsøk i disse to nye Vg3 tilbudene så raskt som
mulig dersom disse forslagene tas til følge.

43. Faglig råd for elektrofag foreslår videreføring av avviksfagene og sentral gitt Vg3
eksamen.

Begrunnelse: Reduksjonen i antall Vg2 kurs vil utløse behov for å utvide avviksfag
innen flere lærefag Dette gjeld er for eksempel Kulde - og varmepumpemontørfaget,
tog - elektrikerfaget og elektronikkfagene, for å nevne noen. Det ligger også i denne
strukturen at yrkesteorien i Vg3 læreplanen i 2,5 års fag må unyttes noe mer med
hensyn til spesialisering. Dette vil gjeld e i de fleste lærefagene i utdanningsprogram
for elektro både med hensyn til omfang og tid (U R 2016).

44. Faglig råd for elektrofag foreslår å utrede muligheter for å differensiere yrkesteoriene
i læreplan i Vg3 med hensyn på hvor elevene kommer fra i Vg2 (U R 2016).

45. Faglig råd for elektrofag foreslår å se på sammensetningen og læreplanverket og
eventuelt sammenslåing av noen utvalget lærefag innenfor Vg3 . Eksempelvis
Telekommunikasjonsmontørfaget og Signalmontørfaget.
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46. Faglig råd for elektrofag foreslår å utrede sammen med andre faglige råd (TIP,
Service og samferdsel) behov for elektrokompetanse etter Vg1 i utvalgte fag innenfor
disse utdanningsprogrammene (UR 2016).

Begrunnelse : Dette vil særlig gjelde kryssløp mot kjøretøy, Låssmedfaget og IKT
servicefa get.

47. Faglig råd for elektrofag foreslår en gjennomgang av alle vg3 - læreplaner med
følgende vektlegging, jfr. forslag i U R 2014 :

a. Styrke H M S, elsikkerhetskompetanse og risikovurdering
b. Utvikling av kompetanse innen beredskap og drift
c. Vurdere større innslag av IKT og ekom mål/faglige mål, eller tilpasning av

eksisterende mål
d. Kommunikasjon mot kunder og andre faggrupper
e. Gjennomføring av jobber/ prosjekter fra plan til ferdig dokumentert anlegg
f. Helhetsforståelse, egenansvarlighet og selvs tendighet
g. D emokratisk deltakelse, toleranse og sosial ansvarlighet

48. Faglig råd for elektrofag foreslår en tilrettelegging for bedre dimens jonering, basert
på forholdet mellom ungdommens utdanningsvalg og mulighet til å fullføre
utdanningen frem til fagbrev med opplæring i bedrift. (UR 201 6 )

49. Faglig råd for elektrofag for eslår å ta med de tiltakene rådet tidligere har beskrevet i
U R 2014 og som er forskningsmessig dokumentert i «Kjønn på dagsorden gjennom to -
tre - og firepartssamarbeid i det yrkesfaglige feltet » (Vagle & Møller) som tiltak som
virker.

Begrunnelse: Det yrkesfaglige utvalget beskriver i kapittel 6.3.2 at de anbefaler KD å
utarbeide en nasjonal plan for rekruttering av jenter. Rådet vil gjennom dette
forslaget følge opp Yrkesfaglig ut valg sine anb efalinger (U R 2016)

50. Faglig råd for elektrofag foreslår å se på, vurdere og eventuelt prøve ut ulike
opplæringsmodeller dersom disse bidrar til øk t kvalitet i opplæringen ( U R 2016 ).

51. Faglig råd for elektrofag foreslår en gjennomgang av regelverk ved overgang fra ett
fagbrev til et an net innen elektrofagene (UR 2016 ).

52. Faglig råd for elektrofag foreslår det bør utvikles veiledninger om forståelse av
læreplan, om gjennomføring av opplæringen og om samarbeid skole - arbeidsliv. Rådet
vil bidra i dette arbeidet . (U R 201 6 ).

53. Faglig råd for elektrofag foreslår det bør innføres hensiktsmessige
dokumentasjonskrite rier og dokumentasjonsverktøy (U R 201 6 ).

54. Faglig råd for elektrofag foreslår at den skriftli ge vg3 - eksamenen i avviksfagene,
b lant annet prøvens relasjon mot læreplanmål, hva lærlingen får vist, og i hvilken
grad den er styrende for undervisningen evaluere s. (UR 201 6 )

55. Faglig råd for elektrofag foreslår det bør vurderes om fagbrev etter Kunnskapsløftet
skal sidestilles med generell studiekompetanse slik at fagarbeidere blir g enerelt
studieforberedt (U R 2016 )

56. Faglig råd for elektro foreslår at det innføres studiepoeng i fagskoleutdanningen.
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Begrunnelse: Dette forslaget er tidligere gjort vedtak om i rådsmøte den 20.1.2014.
Rådet støtter utvalgets fremstilling og beskrivelse av fagskolestudenters begrensede
muligheter for overgang til UH sektoren, og ønsker m ed dette forslaget å forsterke
utvalgets anbefaling (UR 2016) .

57. Faglig råd for elektrofag foreslår en gjennomgang av prøvenemndenes og bransjenes
erfaringer for fag prøvene i elektrofagene (U R 2016 )
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Vedlegg
Vedlegg som utfyller forslagene til tiltak samt alle yrkesfaglige utvalgs forslag og innspill.
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2013-14 2014-15 2015-16

+ Teknikk og industriell
produksjon 7859 8051 7897

+ Elektrofag 7828 7966 7857

+ Bygg- og anleggsteknikk 7788 7791 7954

+ Helse- og oppvekstfag 5518 5863 6229

+ Service og samferdsel 3581 3807 4107

+ Design og håndverk 1989 1941 1940

+ Restaurant- og matfag 1940 1947 1900

+ Naturbruk 793 848 910

+ Medier og kommunikasjon 174 145 156
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142 112 9,9 % 8,3 % 5,6 % 4,8 % 1,8 % 1,4 %

Løpende lærekontrakter 2015 - 16
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40 784
39 06938 925 38 092

19 599 20 069

13 470 13 417

6 129 6 652

19 326 18 023

25 455 24 675

6 225 6 051

19 230 18 624

2012-15 2013-16

Yrkesfagfag - Hele landet
Antall søkere Andel elever som starter Vg1

Søkere til læreplass Søker som får tilbud om læreplass

Søker som ikke har fått tilbud Elever som ikke søker LP

Ikke søker + ikke LP Udir -Staistikk -Ute av vgs*

Elever fortsatt i skole
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I tabellen nednefor :

• Elektriker er merket med gult (4)
• Tømrer er merket med grønt (4)
• Helse og oppvekst er merket med grått (3)

6 081
6 348

4 910 5 049

3 203
3 510

2 350 2 320

853
1 190

1 707 1 539

2 560 2 729

354 369

2 206 2 360

2012-15 2013-16

Elektofag - Hele landet
Antall søkere Andel elever som starter Vg1

Søkere til læreplass Søker som får tilbud om læreplass

Søker som ikke har fått tilbud Elever som ikke søker LP

Ikke søker + ikke LP Udir -Staistikk -Ute av vgs*

Elever fortsatt i skole

6 783 6 684
6 216

4 728

2 360

1 550
998

ELEKTRO (4
FAG)

BYGG OG
ANLEGG (4

FAG)

HELSE OG
OPPVEKST (3

FAG)

TIP (5 FAG) SEVICE OG
SAMFEDSEL (3

FAG)

DESIGN OG
HÅNDVERK (1

FAG)

RESTURANT OG
MATFAG (1

FAG)

Topp 22 - flest lærekontrakter etter program
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2013 - 14 2014 - 15 2015 - 16
1 ELELE3 - Elektrikerfaget 4 895 4 948 4 912

2 BATMF3 - Tømrerfaget 3 417 3 294 3 300

3 HSHEA3 - Helsearbeiderfaget 2 894 3 067 3 281

4 HSBUA3 - Barne - og ungdomsarbeiderfaget 2 175 2 329 2 462

5 BARLF3 - Rørleggerfaget 1 989 1 941 1 940

6 DHFRI3 - Frisørfaget 1 632 1 565 1 550

7 TPBMK3 - Bilfaget, lette kjøretøy 1 296 1 303 1 308

8 TPIME3 - Industrimekanikerfaget 1 080 1 180 1 144

9 SSISF3 - IKT - servicefaget 979 1 011 1 018

10 RMKOK3 - Kokkfaget 1 012 1 037 998

11 BAAMF3 - Anleggsmaskinførerfaget 730 856 910

12 TPKJP3 - Kjemiprosessfaget 719 760 783

13 ELEMO3 - Energimontørfaget 707 758 775

14 SSKAD3 - Kontor - og administrasjonsfaget 602 663 718

15 ELAUT3 - Automatiseringsfaget 738 741 656

16 SSYRK3 - Yrkessjåførfaget 558 575 624

17 TPMTS3 - Matrosfaget 706 666 610

18 BABET3 - Betongfaget 597 570 534

19 HSAMB3 - Ambulansefaget 446 461 473

20 TPMOM3 - Motormannfaget 504 511 462

21 ELTEL3 - Telekommunikasjonsmontørfaget 441 444 440

22 TPCNC3 - CNC - maskineringsfaget 451 456 421

28 568 29 136 29 319

76,2 % 76,0 % 75,3 %
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