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Utviklingsredegjørelse 2015 – del 2 
 

Gjennomgangen av tilbudsstrukturen er hovedtemaet for utviklingsredegjørelsen 2015. 

Utdanningsdirektoratet bedt de faglige rådene om å levere denne redegjørelsen i to deler. De faglige 

rådene leverte delrapport 1 i oktober 2015. De fleste rådene har vurdert samtlige 

lærefag/yrkeskompetansefag og besvart spørsmålene direktoratet førte opp i bestillingen av del 1. Vi 

oversender herved bestillingen av delrapport 2 til Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk.  

Hva skal delrapport 2 inneholde? 

Den andre delrapporten skal leveres innen 15. april 2016. I denne rapporten skal dere vurdere 

konsekvensene av analysene dere presenterte i del 1 og foreslå endringer i tilbudsstrukturen. I det 

følgende vil vi presentere våre refleksjoner og oppfølgingspørsmål til vurderingene dere har gjort i del 1, 

og vi ber dere ta hensyn til disse i det videre arbeidet.  

 

Vi er i gang med å oppsummere del 1 av utviklingsredegjørelsene for alle råd, og i den forbindelse kan 

det komme flere oppfølgingspørsmål eller kommentarer. 

 

Dere vil få tilgang til rapporter fra de yrkesfaglige utvalgene 1.mars 2016, og vi ber dere om å vurdere 

funn og anbefalinger i disse rapportene som angår fagene i utdanningsprogrammet deres.  

Vi ber dere om å vurdere antall lærekontrakter i hvert fag opp mot  antall sysselsatte i bransjen, og si 

noe om hvor stor potensialet er for å øke andelen fagarbeidere i bransjen. 

Oppfølgingsspørsmål til Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk.  

Generelt: 

Dere må begrunne og dokumentere alle endringsforslag dere fremmer i utviklingsredegjørelsen.  

 

En beskrivelse av kravene finner dere i retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og 

Udir. 

Spesielt: 

Direktoratet registrer at Faglig råd bygg- og anleggsteknikk har valgt å utarbeide et felles 

grunnlagsdokument, hvor rådet vedtar noen sentrale kriterier for tilbudsstrukturen innen dette 

utdanningsprogrammet. Selv om rådet ikke har svart på hele bestillingen i utviklingsredegjørelsen del 2, 

så mener vi at dette er en spennende tilnærming og ser frem til rådets endelig forslag til tilbudsstruktur 

15. april 2016. Vi har følgende kommentarer og oppfølgingsspørsmål til del 1: 

 Rådet ønsker å beholde dagens inngang til bygg- og anleggsteknikk med et samlet Vg1, men har 

ikke tatt stilling til om læreplanen for Vg1 bør endres på ett eller flere områder. Vil rådet 



diskutere det og presentere konklusjonen i delrapport 2? Det er i så fall at et forslag om å 

nedsette en læreplangruppe må begrunnes godt. 

 

 Fagene som hører innunder Vg2 anleggsteknikk er ikke like grundig omtalt som de øvrige 

lærefagene. Udir forutsetter at rådet presenterer en anbefaling for disse fagene i delrapport 2. 

 

 Rådet skriver flere steder «Eget Vg2 for xxx-faget. Er grunnlaget for eget Vg2 ikke til stede, skal 

det være søkbart 1+3-tilbud med obligatorisk yrkesteoretisk (programfag) utdanning og annen 

oppfølging fra kompetansesenter, som skal være videregående skole med Vg2 tilbud i xxx-

faget».  

Eksempel: «Vg2 for malerfaget. Er grunnlaget for eget Vg2 ikke til stede, skal det være søkbart 1 

+3 tilbud med obligatorisk yrkesteoretisk (programfag) utdanning og annen oppfølging fra 

kompetansesenter, som skal være videregående skole med Vg2 tilbud i malerfaget». 

o Hvis det finnes en skole med Vg2 tilbud i malerfaget og det er dette som er ønskelig, hva 

skal vi da med 1+3 og kompetansesenter? Mener rådet en skole som har dagens Vg2-tilbud 

(Vg2 overflateteknikk) med undervisningstilbud i malerfaget?  

o Det kan tenkes at det finnes elevgrunnlag for å etablere egne Vg2 noen steder i landet, og at 

det ikke gjør det andre steder. Hva slags modell foreslår rådet da? Skal vi ha forskjellige 

ordninger rundt om i landet? Kan 2+2 og 1+3-elevene i så fall bruke den samme læreplanen? 

o Når rådsmedlemmene vurderer om de skal foreslå å etablere et eget Vg2, bør søkertallene 

til det aktuelle lærefaget være en del av beslutningsgrunnlaget. Er det mange nok søkere i 

dag til at det vil være mulig å etablere et eget Vg2? Hvor mange søkere må man ha for å 

kunne bygge et robust miljø ett eller flere steder i landet? Hvor bor dagens søkere? Er det 

sannsynlig at de vil flytte på seg og tilbringe deler av året på et kompetansesenter?  

 

 Rådet planlegger å drøfte en rekke saker med FRTIP, FRDH og FRNA. Udir oppfordrer rådet til å 

sende ut invitasjoner til drøftingsmøtene allerede før jul. Vi er inne i en travel tid, og det er viktig 

at dere greier å løse tverrfaglige problemstillinger og bli enige om fordelingen av fag i god tid før 

15. april.  

 

 Direktoratet ber rådet i sitt videre arbeid dokumentere de delene av bestillingen som ikke ble 

levert i oktober 2015. Dette gjelder rådets vurdering av samtlige lærefag/ yrkeskompetansefag 

og svar på spørsmålene direktoratet førte opp i bestillingen av del 1. Rådet står fritt til å se bort 

fra skjemaene som lå ved bestillingen. Spørsmålene kan besvares i prosaform. 
 

 FRBA kommer til å presentere omfattende endringer i BA-tilbudet. Det er fint om rådet kan 

presentere den nye strukturen grafisk i del to.  

 


