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Innkalling til møte i Faglig råd for bygg- og 

anleggsteknikk 
 

Torsdag 24.mai 2018 sted: Utdanningsdirektoratet i Oslo 

Kl. 10.00-10.30: Kort fellesdel for alle råd i auditoriet 

Kl. 10.30-15.30: Rådsmøte, møterom Tangens i 5etg. 

 

 

 

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: 

 
22-18 Godkjenne innkallingen til dagens møte 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet godkjenner innkallingen.  

 

23-18 Godkjenne referatet fra møtet 25. april 2018  

Vedlegg:  

- Referat 25.4.18 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet godkjenner referatet. 

 

24-18 Digitalisering: Bruk av BIM i opplæringen 

 

Byggenæringens landsforbund innleder om BIM-modellen som de har utviklet til 

opplæringsformål. Vestby videregående skole er invitert for å fortelle om hvordan de 

bruker BIM i undervisningen. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

 

25-18 Orienteringssaker: 

 

Arbeidsgruppe for fag/svenneprøven 

FREL har tatt initiativ til en gjennomgang av prøvenemdenes og bransjenes erfaringer av 

fagprøvene med utgangspunkt i elektrofagene. FRBA og FRTIP er invitert med for å drøfte 

fagovergripende forhold, bl.a. en gjennomgang av lov og forskrift.  

 

Møte mellom Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og parter i 

arbeidslivet  

Statsråden hadde møte med utvalgte representanter fra arbeidslivet 04.05.2018. Møtet 

handlet om forsøksordningen med modulstrukturerte læreplaner. 

 

Status for brev og diverse saker 

- Byggdrifterfaget – svar på henvendelse 

- Brev om arbeidslivsfaget og utdanningsvalg 

- Brev om godskriving av praksis 

- Brev om godkjenning av lærebedrifter og krav om norskspråklig opplæring 

 

Utlysning av tilskudd til utvikling av læremidler 2018 

Årets utlysning av tilskudd til læremidler ble publisert på mandag 30.april: 

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-laremidler/  
 

Fordypninger på Vg3 

Udir har mottatt oppdragsbrev hvor det står at:  

«Direktoratet skal utrede alternative modeller og om det eventuelt skal innføres 

fordypninger på Vg3/opplæring i bedrift. Dersom direktoratet kommer fram til at det kan 

åpnes for fordypninger på Vg3, skal det utvikles nasjonale prinsipper og rammer for 

disse. Direktoratet bes komme med anbefalinger omkring fordypningsområder på 

Vg3/opplæring i bedrift til KD. Lærefag som i høringen var foreslått slått sammen i 

forbindelse med innføring av fordypningsområder, opprettholdes mens utredning pågår.»  

 
Møteplan i 2018: 

 

Ekstra rådsmøte 15.08.2018 

Rådsmøte 25.10.2018 

Fylkesbesøk i Telemark 13-15.11.2018 

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-laremidler/
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Rådsmøte 06.12.2018 

 

 

 

 

26-18 Utkast til nye retningslinjer for utforming av læreplaner for fag 

Utdanningsdirektoratet ønsker innspill fra de faglige rådene på utkastet til nye 

retningslinjer for utforming av læreplaner for fag. Retningslinjene beskriver prinsippene 

for Kunnskapsløftet og sentrale begreper og elementer i læreplanverket. Retningslinjene 

skal benyttes som verktøy og referanse for å utarbeide læreplaner for fag, inkludert 

rammer for sluttvurderingen. Retningslinjene skal være felles for alle trinn og nivåer for å 

sikre en god helhet og sammenheng i hele grunnopplæringen.  

 

I vedlagte utkast til retningslinjer ønsker direktoratet kommentarer på hele dokumentet, 

men det er spesielt viktig at de faglige rådene gir innspill på noen sentrale områder som 

er uthevet i covernotatet og i utkastet: 

 Formålsteksten 

 Kapitlet om kompetanse 

 Kapittelet om vurdering 

 

Vedlegg: 

- Vedlegg 1: Covernotat 

- Vedlegg 2: Utkast til retningslinjer for utforming av læreplaner for fag 

- Vedlegg 3: Utkast til målbilde for utvikling av læreplaner på yrkesfag 

- Vedlegg 4: Powerpoint-presentasjon 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

27-18 Oppdrag om å beskrive det sentrale innholdet i hvert lærefag - oppsummering 

av workshop  

 

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. Dokumentene skal vedtas på rådsmøtet i august. 

 

Oppsummering av workshop 

Rådet arrangerte en workshop-dag 22.mai for å legge til rette for at partene kunne 

møtes. Vi oppsummerer hovedpunktene fra denne workshopen. 

 

Læreplanene på Vg1 og Vg2 

Rådet må også vurdere innspill til læreplanene på Vg1 og Vg2. Vi fortsetter diskusjonen 

fra sist møte. 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet tar med diskusjonen i det videre arbeidet. 

 

28-18 NOKUT: vedr. sakkyndigkomite i malerfaget 

 

NOKUT har utfordringer knyttet til samarbeidet med sakkyndigkomite i malerfaget i 

godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. NOKUT har vært i dialog 

med arbeidsutvalget i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) om dette tidligere.  

NOKUT ønsker med dette å foreslå og diskutere om hvorvidt malerfaget skal tas ut av 

ordningen inntil videre. NOKUT ønsker FRBA sine synspunkter på saken før endelig 

avgjørelse tas. 

 

Vedlegg:  

- Vedlegg 1: Coverbrev fra NOKUT 

- Vedlegg 2: Gjennomgang av vurderinger 

- Vedlegg 3: Vesentlige faglige elementer i malerfaget 

- Vedlegg 4: Evaluering av godkjenningsordningen - spørreskjema 
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Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

 

29-18 Byggmontasjefaget 

 

Fremdrift og prosess videre. Saksframlegg ettersendes. 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

 

30-18 Eventuelt 

 


