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Referat fra møte i Faglig råd for bygg- og 

anleggsteknikk 
 

Torsdag 24.mai 2018 sted: Utdanningsdirektoratet i Oslo 

Kl. 10.00-10.45: Kort fellesdel for alle råd i auditoriet 

Kl. 11.30-15.30: Rådsmøte, møterom Tangens i 5etg. 

 

 

 

Medlem 

 

Representerer 

Jørgen Leegaard BNL 

Thomas Norland BNL 

Terje Eikevold MEF 

Jarle Kristoffersen (Vara) Fagforbundet 

Hege Skulstad Espe Fellesforbundet 

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 

Bjørn Wilhelm Bjelke Avdeling for læreplan, vgo 

Viil Gombos Avdeling for læreplan, vgo 

  

Gjester  

Sigbjørn Nilsen Vestby vgs 

Hans Petter Mysen Vestby vgs 

  

Forfall  

Brede Edvardsen Norsk Arbeidsmandsforbund 

Marie Slåen Granøien Fellesforbundet 

Anne Jensen NHO Service 

Rune Berg YS 
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Dagsorden: 

 
22-18 Godkjenne innkallingen til dagens møte 

 

Vedtak: 

Rådet godkjenner innkallingen.  

 

23-18 Godkjenne referatet fra møtet 25. april 2018  

 

Vedtak: 

Rådet godkjenner referatet. 

 

24-18 Digitalisering: Bruk av BIM i opplæringen 

 

Byggenæringens Landsforening innledet om BIM-modellen som de har utviklet til 

rekrutteringsformål. Vestby videregående skole ved Sigbjørn Nilsen og Hans Petter 

Mysen, holdt en presentasjon om hvordan de bruker BIM-software i undervisningen. 

 

Rådet ønsker å følge opp dette videre ved å invitere Vestby til et nytt møte hvor det kan 

settes av noe mer tid til å gå i dyden på tema. 

 

Vedtak: 

Rådet tar presentasjonen til etterretning og følger opp ved å sette tema på agendaen på 

et senere rådsmøte. 

 

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.  

Neste møte er i august. 

 

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.  

Saken er ytterligere omtalt under eventuelt. 

 

Status for brev og diverse saker 

- Byggdrifterfaget – svar på henvendelse er sendt.  

Kopi legges ved referatet. 

- Brev om arbeidslivsfaget og utdanningsvalg.  

SRY skal ta opp saken i sitt møte i juni.  

- Brev om godskriving av praksis.  

Saken ligger i Udir. 

- Brev om godkjenning av lærebedrifter og krav om norskspråklig opplæring.  

Udir har i etterkant av rådsmøtet sendt svar, rådet er orientert via epost. 

 

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 

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-laremidler/
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Vg3/opplæring i bedrift til KD. Lærefag som i høringen var foreslått slått sammen i 

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

 

Faglig råd var opptatt av dette i sitt arbeid med tilbudsstruktur og i sine forslag til Udir og 

KD i forbindelse med blant annet tilbudsstrukturen. Faglig råd forventer at rådene blir tatt 

med i arbeidet med ny utredning.  

 

Faglig råd har per 5. juni ikke mottatt noen bestilling i saken.   

 
Møteplan i 2018: 

 

Ekstra rådsmøte 15.08.2018 

Rådsmøte 25.10.2018 

Fylkesbesøk i Telemark 13-15.11.2018 

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. Udir foreslår at retningslinjene skal være felles for alle trinn 

og nivåer for å sikre en god helhet og sammenheng i hele grunnopplæringen.  

 

Stikkord fra diskusjonen: 

 Stortinget ønsker samme retningslinjer for hele grunnskolen og hele videregående 

opplæring. Det skaper noen utfordringer for yrkesfag. Allmenne fag er i sin natur 

en forlengelse av de fagene som er på grunnskolen. Yrkesfag er noe annet. Det er 

en profesjonsutdanning, og du skal lære deg et yrke. Vg3 er ikke et trinn på 

samme måte som på studieforberedende. Det er også grunnen til at på yrkesfag 

må Vg3-læreplanene utformes først. 

 

 Partene har signalisert at vi ønsker egne retningslinjer for yrkesfag, eller i det 

minste egne avsnitt som omhandler yrkesfag spesielt, særlig Vg3-læreplaner. 

 

 Særlig eksemplene som er brukt er ikke relevante for Vg3-læreplanene. Eksempler 

fra grunnskolen gir ingen merverdi for de som skal lage Vg3 læreplaner. 

 

 Bygg- og anleggsteknikk forholder seg til nasjonale standarden lagt i plan og 

bygningsloven med forskrift etc. Det kunne også vært eksempler på hvordan slike 

standarder ivaretas gjennom kompetansemål. 

 

 Rådet er enig i de bærende prinsippene som er lagt i fagfornyelsen og vedtatt av 

stortinget: Blant annet at det nå skal komme mye tydeligere frem hva du faktisk 

skal lunne. 

 

 Rådet er enig i at vi kan bruke kjerneelementer som begrep for yrkesfagene, også 

på Vg3.  

 

 Rådet hadde en diskusjon om begrepet kompetanse. Noen mener definisjonen er 

for snever, og ikke favner om «yrkeskunnskap» like godt – nemlig kunnskap som 

erverves gjennom utøvelse av yrket. 

 

 «Kompetansemål som åpner for sammenhenger i læreplanverket»: Rådet mener 

at lærefagene står på egne ben.  

 

 Listen med verb: Vi må få inn flere verb som handler knyttes til det praktiske og 

som er handlingsrettede, som knyttes til «å gjøre». 
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 Grunnleggende ferdigheter: Nivådelingen er ikke forenelig med hvordan 

metodikken og pedagogikken innenfor yrkesfag. 

 

 Anleggsnæringen uttrykker at det er behov for metodekrav i læreplanene. 

Hvordan skal eleven og lærlingene oppnå kompetansen. Det er et stort spenn i 

hvilke ressurser skolene har. Tidligere har direktoratet sagt nei til veiledere til 

læreplaner, men det kan være med på å løse denne utfordringen. 

 

 Det er en begrepsforvirring knyttet til bruk av ord som spesialisering, fordypning, 

dybde etc. Dybdelæring på Vg3 handler om å beherske sitt fag. 

 

KD skal fastsette retningslinjene. I etterkant av rådsmøtet har det vært avholdt møte i 

styringsgruppen for nye læreplaner på yrkesfag, hvor SRY er representert. Konklusjonen 

er at det blir et felles dokument, men med eget kapittel om yrkesfag og flere yrkesfaglige 

eksempler i dokumentet. 

 

Vedtak: 

På grunn av den korte fristen fra Udir samarbeider Mari og Jørgen om å ferdigstille 

innspillet fra rådet. Brevet vedlegges referatet. 

 

27-18 Oppdrag om å beskrive det sentrale innholdet (kjerneelementene) i hvert 

lærefag  

 

Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å beskrive det sentrale 

innholdet/kjerneelementene 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 sammen med en mal for utfylling. 

 

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

møtes. Jørgen tar kontakt med fageiere til de fag vi ikke har fått kontaktpersoner for 

ennå. 

 

Vedtak: 

Dokumentene skal vedtas på rådsmøtet i august. Sakspapirene vil bli sendt ut i midten av 

juli. 

 

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. 

 

Vedtak: 

Rådet anbefaler NOKUT at malerfaget tas ut av godkjenningsordningen inntil videre.  

 

29-18 Byggmontasjefaget 

 

Behovet for faget er drøftet i flere runder i rådet. I BNL er det enighet i angjeldende 

bransjer om å opprette faget. I BNL er de aktuelle bransjer Byggmesterforbundet, 

Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA), Boligprodusentene og Byggevareindustrien 

med Betongelementforeningen. Fellesforbundet har interesse i alle de angjeldende 

lærefagene. I forbundet er industrisiden for, mens håndverkssiden er mer skeptiske.  

 

Det er allikevel viktig for partene å få dratt opp grensene mellom dagens fag, 

representert med de ovenfor, og et eventuelt nytt lærefag; Byggmontasjefaget.  
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Når vi nå definerer kjerneelementer i alle lærefag med utforming av forslag til 

sluttkompetanse, er det avgjørende at de tilstøtende fagene til et byggmontasjefag 

(tømrer, betong, mur mv) drøfter hvilke elementer i fagene som hører hjemme hvor.  

 

Rådet ber derfor Utdanningsdirektoratet om å iverksette formell prosess slik at det kan 

avklares om det kan sendes en anbefaling til Kunnskapsdepartementet om nytt lærefag, 

med en prøveperiode på seks år.  

 

Gjennom å iverksette en formell prosess vil det bli avklart om det er grenser mot de 

andre fagene som er problematiske. Dette er derfor viktig å få avklart dette før 

læreplangruppene setter i gang sitt arbeid i oktober/november.  

 

Vedtak: 

Faglig råd ber Utdanningsdirektoratet iverksette formell prosess med det formål å få 

avklare om det er grunnlag for å søke Kunnskapsdepartementet om nytt lærefag; 

Byggmontasjefaget. 

30-18 Eventuelt 

 Sak til eventuelt meldt fra Jørgen Leegaard:  

Modulstrukturerte læreplaner og yrkesteoretisk eksamen på Vg3 

 

Statsråden inviterte noen av arbeidslivets parter, her BNL og Fellesforbundet, til et møte 

om forsøk med modulstrukturerte læreplaner. Statsråden ønsker å utvide det pågående 

forsøket med flere bransjer og lærefag. I etterkant har partene også deltatt på et 

arbeidsmøte med Kunnskapsdepartementet og det er avtalt et nytt møte med Jan Tore 

Sanner 20.juni. 

 

Rådet har vært skeptiske til modulstrukturerte læreplaner av flere årsaker. Særlig at 

modulene kan bli brukt imot sin hensikt ved at kandidaten kun gjennomfører moduler 

som er relevante for oppgaven i bedriften og ikke fullfører et løp mot fagbrev. Samtidig 

har våre bransjer utfordringer med at 40 prosent av arbeidstakerne ikke har formelle 

kvalifikasjoner. Det er også et behov for et tilbud om opplæringsløp for de arbeidstakere 

som får avslag gjennom godkjenningsordningen til NOKUT, og som mangler noen 

elementer for å kvalifisere til norsk fag- og svenneprøve. 

 

Dersom partene eventuelt skal si ja til modulstrukturerte læreplaner i våre lærefag, må 

det gjøres med noen klare forutsetninger. Det viktigste er å sikre at fag- og 

svenneprøven er av god kvalitet. 

 

Partene vil stå fast ved tidligere forslag om en yrkesteoretisk eksamen i forkant av fag- 

og svenneprøven, og kreve at det blir innført i vårt utdanningsprogram. 

 

I tillegg bør et slikt forsøk inneholde en forpliktende avtale mellom opplæringskontor og 

kandidaten. Det må være en intensjonsavtale om at man skal oppnå full kvalifikasjon. 

 

Rådet hadde en diskusjon hvorvidt en yrkesteoretisk eksamen skal være i forkant av fag- 

og svenneprøven eller om den kan være en del av fag- og svenneprøven. KS som 

skoleeiere er skeptiske mot å ha å teorieksamen som en del av fagprøven. 

Skal det være gjennomførbart må det tilrettelegges i fylkeskommunen og 

representantene ser mange administrative utfordringer. Representanten fra SL støtter 

ikke teoriprøve som en del av fag/-svenneprøven, - ei heller modulstrukturerte 

læreplaner. Representanten mener slik tenkning splitter naturlige læreprosesser og 

undergraver dagens læreplanverk og vurderingssystemer. Modulstrukturerte læreplaner 

fordrer et nytt vurderingsregime plassert utenfor dagens ordninger, etter all sannsynligvis 

basert på mer byråkrati.  
 

Sak til eventuelt fra Marit Lensjø, Skolenes landsforbund 

Marit informerer om at hun har gitt beskjed til Skolenes landsforbund at hun trekker seg 

som medlem av rådet. Forbundet vil finne en erstatter. 

 

 


