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Innkalling til møte i Faglig råd bygg- og 

anleggsteknikk 
 

Onsdag 25.april 2018 kl.10.00-15.30, sted: Utdanningsdirektoratet i Oslo 

 

 

 

Medlem 

 

Representerer 

Jørgen Leegaard BNL 

Thomas Norland BNL 

Terje Eikevold MEF 

Anne Jensen NHO Service 

Rune Berg YS 

Hege Skulstad Espe Fellesforbundet 

Marie Slåen Granøien Fellesforbundet 

Brede Edvardsen Norsk Arbeidsmandsforbund 

Hans Martin Pedersen Utdanningsforbundet 

Inge Rasmussen Utdanningsforbundet 

Marit Lensjø Skolenes Landsforbund 

Ola Ivar Eikebø KS 

Turid Borud KS 

Live Tronstad Elevorganisasjonen 

  

Fra Utdanningsdirektoratet  

Mari Bakke Ingebrigtsen Avdeling for fagopplæring 
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Dagsorden: 

 
14-18 Godkjenne innkallingen til dagens møte 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet godkjenner innkallingen.  

 

15-18 Godkjenne referatet fra møtet 1. mars 2018  

Vedlegg:  

- Referat 1.3.18 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet godkjenner referatet. 

 

16-18 Orienteringssaker: 

 

Oppdrag om å beskrive det sentrale innholdet i hvert lærefag 

Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å beskrive det sentrale innholdet i 

hvert lærefag. Beskrivelsen skal være utgangspunkt for læreplangruppenes arbeid med 

læreplaner etter ny tilbudsstruktur. Beskrivelsen skal også kunne bidra til å revidere 

europass fagbeskrivelser. FRBA har sendt et oppdrag til organisasjonene for utfylling av 

en mal. Rådet vil arrangere en workshop-dag 22.mai for å legge til rette for at partene 

møtes. Frist for innsendelse til rådet er 22.juni, mens fristen for innsendelse til Udir er 

1.september. FRBA skal derfor ha et møte 15.august for å vedta dokumentene. 

 

Vedlegg:  

- Kopi av bestillingen som er sendt fageierne. 

 

Innspill til personer som kan delta i læreplangrupper høsten 2018 

Udir skal nedsette læreplangrupper fra høsten 2018. Gruppene blir nedsatt etter forslag 

fra rådene. AU ønsker at rådet starter denne våren med å forberede dette arbeidet, dvs. 

at organisasjonene melder sine forslag til personer som kan sitte i ulike læreplangrupper 

til FRBA innen 22.juni. Da vil rådet være klar til å gi innspill til Udir når den bestillingen 

foreligger. 

 

Vedlegg: 

- Kopi av bestillingen som er sendt til organisasjonene. 

 

Rapport fra tjenestedesignprosjekt om bruk av læreplaner 

Utdanningsdirektoratet har gjennomført et tjenestedesignprosjekt for å få innspill til 

hvordan strukturen i læreplanene kan videreutvikles for å bli gode arbeids- og 

styringsverktøy. Til sammen har 250 lærere, skoleledere, skoleeiere, instruktører og 

andre som jobber med opplæring i skole og bedrift deltatt i workshoper. Det har også 

vært gjennomført individuelle intervjuer. Vi har gjennomført prosjektet i samarbeid med 

Comte som er et tjenestedesignbyrå. 

 

Comte har skrevet en rapport som oppsummerer hvilke anbefalinger brukerne av 

lærerplanen har til utvikling av ny læreplanstruktur. Noen av anbefalingene går i samme 

retning, mens andre peker i ulike retninger. Rapporten vil være en del av 

kunnskapsgrunnlaget vi tar med oss i arbeidet videre hvor vi må gjøre noen valg rundt ny 

læreplanstruktur både i fagfornyelsen og yrkesfag. 

 
Lenke til rapporten om læreplanstruktur: https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/rapport-fra-prosjekt-om-lareplanstruktur/ 
 

Brev om arbeidslivsfaget og utdanningsvalg 

Se vedlegg – kopi av brev som er sendt.  

 

Brev om godskriving av praksis 

Se vedlegg – kopi av brev som er sendt.  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/rapport-fra-prosjekt-om-lareplanstruktur/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/rapport-fra-prosjekt-om-lareplanstruktur/
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Brev om godkjenning av lærebedrifter og krav om norskspråklig opplæring 

Se vedlegg – kopi av brev som er sendt.  

 

Møteplan i 2018: 

 

Rådsmøte 24.05.2018 

Ekstra rådsmøte 15.08.2018 (ny!) 

Rådsmøte 25.10.2018 

Fylkesbesøk i Telemark 13-15.11.2018 

Rådsmøte 06.12.2018 

 

 

 

 

17-18 Overordnede problemstillinger knyttet til ny struktur og læreplaner 

AU ønsker at rådet drøfter mer overordnet tematikk knyttet til innføringen av ny struktur 

og nye læreplaner fra skoleåret 2020. 

 

Eksempler: 

- Hvordan ser rådet for seg innholdet i Vg1? 

- Tanker rundt innholdet i de «En-faglige» Vg2 

- Progresjon Vg1-Vg2-Vg3 

- Bruk og innretning av YFF 

- Vurderingsordninger/eksamen 

- Kriterier for sammensetning av læreplangrupper 

 

Marit Lensjø innleder til saken. 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

18-18 Utkast til brev til Telemark Fylkeskommune  

 

FRBA skal sende en henvendelse til Telemark Fylkeskommune hvor vi skisserer våre 

ønsker/forslag for fylkesbesøket i november.  

 

Vedlegg:  

- Utkast til brev 

 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

 

19-18 Henvendelse angående Byggdrifterfaget 

 

Faglig råd har fått en henvendelse angående byggdrifterfaget og fagets innretning.  

 

Se vedlegg. 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

 

20-18 Yrkesbeskrivelser på utdanning.no 

Utdanningsdirektoratet søker kontaktpersoner fra bransjene som kan bidra i 

kvalitetssikringsarbeidet for yrkesbeskrivelser på nettstedet Utdanning.no 

 

Flere av organisasjonene er allerede eller har tidligere vært bidragsytere til denne 

kvalitetssikringen. Utdanning.no går nå gjennom sine kontaktlister. At rådene bistår 

sikrer at informasjonen som gjengis på utdanning.no er godt forankret i arbeidslivet. 

 

Utdanning.no ser fram til en tilbakemelding fra de faglige rådene. Vi ber om innspill til 

kontaktpersoner innen 1. juni 2018. Send tilbakemelding til yrke@utdanning.no 

mailto:yrke@utdanning.no
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Vedlegg: 

- Brev fra utdanning.no  

 

Forslag til vedtak: 

FRBA vil formidle samme kontaktliste til utdanning.no som rådet bruker i arbeidet med 

sentralt innhold i lærefagene.  

 

21-18 Eventuelt 

- Sak fra Skolenes Landsforbund: Digitalisering 

 


