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Saksliste for SRY- møte 5 

13. september 2018 
 

 
Sted: Utdanningsdirektoratet, møterom 5 i 1. etg, Oslo 
Møteramme: 09.00 – 12.30 (senest) 

 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
 
Vedtakssaker 
 
SRY- sak V12-5-18 Godkjenning av referat fra SRY møte 21.8.2018  
 
SRY- sak V13-5-18 Forslag til sammensetning og representasjon av faglig  
    råd for IKT og medieproduksjon 
 
SRY- sak V14-5-18 Vurdere innføring av ekstrapoeng på bakgrunn av kjønn  
    ved inntak til videregående opplæring 
 
SRY- sak V15-5-18 Invitasjon til å gi innspill til Opplæringslovutvalgets arbeid 
 
SRY- sak V16-5-18 Forslag til medlemmer i Mesterbrevnemnda 
 
SRY- sak V17-5-18 Oppfølging av SRYs arbeidsplan 
 
                 
Diskusjons og orienteringssaker 
  
SRY- sak O16-5-18 Rutiner og prosedyrer for endringer av tilbudsstrukturen 
 
SRY- sak O17-5-18 Informasjon om nettbaserte kompetansetilbud for   
    instruktører 
 
SRY- sak O18-5-18 KD informerer om saker og prosesser innenfor fag- og  
    yrkesopplæringsfeltet 

 
 
Evaluering av møte 
 
Eventuelt 
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Referat fra SRY-møte 4, 2018 
 
Dato: 21.8.2018 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo 
Godkjent:  

Tilstede:  
SRY 
Trude Tinnlund, LO 
May-Britt Sundal, LO 
Benedikte Sterner, LO 
Rune Fosshaug, NHO 
Jorunn Leegaard, KS 
Siri Halsan, KS 
Kristian Ilner, NHO 
Astrid Moen Sund, UDF 
Bente Søgaard, YS  
Kari Hoff Okstad, Spekter 
Tone Horne Sollien, KD 
Siri Halsan, KS 
Henriette Pedersen Hauge, EO 
Observatør 
Dagfinn Hertzberg, KD 
Carina Normann, Lærling NHO 
 
Utdanningsdirektoratet 

Forfall: 
Terje Skyvulstad, UDF  
Knut Øygard, LO 
Anne- Cathrine Hjertaas, KS 
John Arve Eide, KS 
Turid Semb, KMD 
Madeleine Fallang, EO 
Marianne Røgeberg, NFD 
Stian Sigurdsen, Virke 
Anne K. Eggen Lervik, Virke 
Siv Andersen, SIU  
Ellen Marie Hollfjord, NFD  
 

Karl Gunnar Kristiansen, Udir 
Anne Katrine Kaels, Udir 
Andre Bærby Høien, Lærling Udir 

 

 
 

 

 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Vedtak 
Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent. 
 
 
 
2. Behandling av vedtakssak 
 
SRY- sak V10-04-18 Godkjenning av referat fra SRY møte 14.6.2018 
Vedtak 
Referat enstemmig godkjent. 
 
 
 
SRY- sak V11-04-18  Oppnevning av faglige råd 
I henhold til oppdragsbrev 10-18 skal direktoratet oppnevne faglige råd for de fire nye 
utdanningsprogrammene. Direktoratet skal med bakgrunn i endret fagsammensetning i 
utdanningsprogrammene vurdere sammensetning og representasjon i de øvrige faglige rådene. 
 

 
saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen 
Direkte tlf: 902 57 543 
E-post: kgk@udir.no 
 
 
 
 

 
Vår dato: 
4.9.2018 
Vår 
referanse 
2018/12989 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
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Prinsipper for sammensetningen av de faglige rådene ble drøftet i SRY møte 14.6.2018. SRY var 
opptatt av at de faglige rådene er arbeidsdyktige og at antall medlemmer til sammen dekker 
kompetanseområdet som utdanningsprogrammene består av. De største faglige rådene har i dag 
16 medlemmer og det bør være tungtveiende argumenter for å øke antall medlemmer utover 
dette. For de faglige råd som har færre medlemmer kan det vurderes en utvidelse av antall 
medlemmer dersom det er behov i forhold til representasjon av fag. Som eksempler på denne 
type råd ble faglig råd for salg, service og reiseliv samt faglig råd for bygg- og anleggsteknikk 
nevnt i debatten. 
 
SRY mener det er en utfordring at enkelte faglige råd har svært mange lærefag i sin portefølje. 
Utdanningsprogrammet for Teknikk og industriell produksjon (TIP) får tilsammen 55 lærefag i den 
nye tilbudsstrukturen. En av utfordringene er å bemanne rådet med representanter fra 
lærefagene, og samtidig begrense antall representanter slik at antall rådsmedlemmer ikke blir for 
stort i forhold til å være arbeidsdyktige som et rådgivende organ.  
SRY ba i møte 14.6.2018 direktoratet utrede en alternativ modell for organisering av rådsarbeidet 
i TIP, der et alternativ er en deling av rådet i to likeverdige faglige råd TIP. Kryssrepresentasjon 
kan da være aktuelt for å sikre gjensidig informasjon. En alternativ organisering av dagens faglig 
råd TIP (underorganisering) bør også vurderes i utredningen. 
 
Noen av organisasjonene er i dag representert med flere medlemmer i ett faglig råd. Dette fordi 
de representerer flere fag og/ eller et stort antall fagarbeidere med lærlinger i 
utdanningsprogrammet. SRY mener at denne praksisen skal videreføres men understreker 
viktigheten av at organisasjoner med flere representanter må fordele sin representasjon i forhold 
til flere lærefag.  

 
Basert på SRYs drøfting og vedtak i møte 14.6.2018 fremmet sekretariatet forslag til 
sammensetning for ni av de ti faglige rådene. SRY gjorde følgende vedtak (oversikt over SRYs 
forslag til sammensetning er gjengitt i vedlegg 1). 
 
FRTIP 
Sekretariatet hadde utredet ulike alternativer til organisering av FRTIP.  

• Nullalternativ: justert sammensetning med 16 medlemmer, og bruke arbeidsgrupper i 
større grad 

• Alt 1: utvidelse til 18 medlemmer, og bruke arbeidsgrupper i større grad (sekretariatets 
anbefaling) 

• Alt 2: Deling av FRTIP i to likeverdige faglige råd 
       

SRY konkluderte med at det må være tungtveiende grunner dersom FRTIP skal deles. 
Koordineringen av to råd innenfor det samme utdanningsprogrammet vil kunne bli mer 
ressurskrevende både fra sekretariatets side og fra organisasjonenes side, uten at rådene 
nødvendigvis vil fungere bedre. SRY sluttet seg enstemmig til sekretariatets forslag om å utvide 
FRTIP med to representanter (en arbeidsgiver og en arbeidstagerrepresentant) fra 16 
medlemmer til 18 medlemmer.  
 
FRSSR 
SRY sluttet seg enstemmig til sekretariatets forslag til sammensetning. 
 
FRBA 
LO er ikke fornøyd med at Fagforbundet ikke har medlemsplass i rådet men slutter seg likevel til 
sekretariatets forslag. SRY sluttet seg enstemmig til sekretariatets forslag til sammensetning.  
 
FRNA 
Innenfor arbeidstagergrupperingen mangler en representant og en vararepresentant. SRY foreslår 
at hovedorganisasjonenes arbeidstagergruppering foreslår representasjon til denne plassen innen 
1.9.2018. SRY sluttet seg med denne merknaden enstemmig til sammensetning. 
 
FRRM 
SRY sluttet seg enstemmig til sekretariatets forslag til sammensetning. 
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FRDT 
SRY foreslår at oppnevning av representanter til plass 4 og 8 utsettes. SRY foreslår at 
hovedorganisasjonenes arbeidsgiver og arbeidstagergruppering foreslår representasjon til 
plassene innen 1.9.2018. SRY sluttet seg med denne merknaden enstemmig til sammensetning. 
 
FREL 
SRY sluttet seg enstemmig til sekretariatets forslag til sammensetning. 
 
FRHO 
SRY sluttet seg enstemmig til sekretariatets forslag til sammensetning. 
 
FRFBI 
Spekter informerte om at de ikke ønsket representasjon i FRFBI. Virke går derfor inn med 
medlem og varamedlem i rådet. SRY sluttet seg enstemmig til sekretariatets forslag til 
sammensetning. 
 
Oppnevningstidspunkt og funksjonstid for nye faglige råd 
Ny tilbudsstruktur skal etter planen innføres skoleåret 2020/21. Frem til ny struktur iverksettes 
vil dagens tilbudsstruktur gjelde. SRY anbefaler at faglige råd som oppnevnes fra 1.oktober 2018 
skal være ansvarlig for alle lærefag i ny tilbudsstruktur. Dette betyr at faglig råd som mottar nye 
lærefag i sitt utdanningsprogram, også overtar ansvaret for disse lærefagene fra 1. oktober 2018. 
Faglig råd for service og samferdsel og faglig råd for design og håndverk legges således ned fra 
1.oktober 2018. Funksjonsperioden for de nye faglige rådene foreslås å være fra 1. oktober (1. 
november 2018 for faglig råd for IKT og medieproduksjon) 2018 – 31. august 2021. 

 
 
Evaluering av møte 
Møtet ble gjennomført med gode og aktuelle saker. SRY vil berømme sekretariatet for god 
utredning og sakspapirer. God møteledelse. 
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            Vedlegg 1 

Faglig råd for salg, service og reiseliv (FRSSR) 
 Medlem Representerer  Vara Representerer 
1 Arbeidsgiver NHO Service og Handel 1 Arbeidsgiver NHO Service og Handel 
2 Arbeidsgiver Spekter 2 Arbeidsgiver Spekter 
3 Arbeidsgiver Virke 3 Arbeidsgiver Virke 
4 Arbeidsgiver KS (arbeidsgiver)/KMD* 4 Arbeidsgiver KS (arbeidsgiver)/KMD* 
5 Arbeidsgiver NHO Reiseliv 5 Arbeidsgiver NHO Luftfart 
6 Arbeidstaker Fagforbundet 6 Arbeidstaker Fagforbundet 
7 Arbeidstaker Handel og Kontor 7 Arbeidstaker Handel og Kontor 
8 Arbeidstaker Fellesforbundet 8 Arbeidstaker Kabinansattes Forbund 
9 Arbeidstaker Norsk Arbeidsmandsforbund 9 Arbeidstaker Norsk Arbeidsmandsforbund 
10 Arbeidstager YS – Parat 10 Arbeidstager YS- Parat 
11 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 11 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 
12 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 12 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 
13 Pedagogisk personell Skolenes Landsforbund 13 Pedagogisk personell Skolenes Landsforbund 
14 KS (skoleeier) KS 14 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 
15 KS (skoleeier) KS 15 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 
16 Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen 16 Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen 

* KS og KMD deler den ene plassen i FRSSR, og bytter midtveis i oppnevningsperioden. Representanten fra KS sitter i 
første del av oppnevningsperioden, og representanten fra KMD sitter i andre del av oppnevningsperioden. 
 

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 
 Medlem Representerer  Vara Representerer 

1 Arbeidsgiver Byggenæringens landsforening 1 Arbeidsgiver  Byggenæringens landsforening 
2 Arbeidsgiver Byggenæringens landsforening 2 Arbeidsgiver  Byggenæringens landsforening 
3 Arbeidsgiver Maskinentreprenørenes forbund 3 Arbeidsgiver Maskinentreprenørenes forbund 
4 Arbeidsgiver NHO Service og Handel 4 Arbeidsgiver KS (arbeidsgiver) 
5 Arbeidstaker Fellesforbundet 5 Arbeidstaker Fellesforbundet 
6 Arbeidstaker Fellesforbundet 6 Arbeidstaker  Fellesforbundet 
7 Arbeidstaker  Norsk Arbeidsmandsforbund 7 Arbeidstaker  Norsk Arbeidsmandsforbund 
8 Arbeidstaker YS 8 Arbeidstaker Fagforbundet 
9 Pedagogisk personell  Utdanningsforbundet 9 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 
10 Pedagogisk personell  Skolenes Landsforbund 10 Pedagogisk personell  Skolenes Landsforbund 
11 Pedagogisk personell  Utdanningsforbundet 11 Pedagogisk personell  Utdanningsforbundet 
12 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 12 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 
13 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 13 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 
14 Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen 14 Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen 

 
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) 

 Medlem Representerer  Vara Representerer 
1 Arbeidsgiver Norsk industri 1 Arbeidsgiver Norsk industri 
2 Arbeidsgiver Norsk industri 2 Arbeidsgiver Norsk industri 
3 Arbeidsgiver Spekter 3 Arbeidsgiver Spekter 
4 Arbeidsgiver Norsk bilbransjeforbund 4 Arbeidsgiver Norges bilbransjeforbund 
5 Arbeidsgiver Norsk olje og gass 5 Arbeidsgiver Norsk olje og gass 
6 Arbeidsgiver NHO Sjøfart 6 Arbeidsgiver KS 
7 Arbeidstaker Fellesforbundet 7 Arbeidstaker Fellesforbundet 
8 Arbeidstaker Fellesforbundet 8 Arbeidstaker Fellesforbundet 
9 Arbeidstager Norsk Transportarbeiderforbund 9 Arbeidstager Norsk Transportarbeiderforbund 
10 Arbeidstaker Industri og Energi 10 Arbeidstaker Industri og Energi 
11 Arbeidstaker YS- Yrkestrafikkforbundet 11 Arbeidstaker Norsk Sjømannsforbund  
12 Arbeidstaker Fagforbundet 12 Arbeidstaker Fagforbundet 
13 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet  13 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet  
14 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet  14 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet  
15 Pedagogisk personell Skolenes Landsforbund  15 Pedagogisk personell Skolenes Landsforbund 
16 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 16 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 
17 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 17 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 
18 Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen 18 Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen 
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Faglig råd for naturbruk (FRNA) 
 Medlem Representerer  Vara Representerer 

1 Arbeidsgiver Spekter 1 Arbeidsgiver Spekter 

2 Arbeidsgiver* Maskinentreprenørenes 
Forbund  2 Arbeidsgiver* NHO Mat og Drikke 

3 Arbeidsgiver Sjømat Norge (NHO) 3 Arbeidsgiver Sjømat Norge (NHO) 
4 Arbeidsgiver NHO mat og drikke 4 Arbeidsgiver NHO mat og drikke 
5 Arbeidstaker Fellesforbundet 5 Arbeidstaker Fellesforbundet 
6 Arbeidstaker Norsk sjømannsforbund 6 Arbeidstaker Norsk sjømannsforbund 
7 Arbeidstaker Norges Fiskarlag 7 Arbeidstaker Norges Fiskarlag 
8 Arbeidstager** ?? 8 Arbeidstager** ?? 
8 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 9 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 
9 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 10 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 
11 Pedagogisk personell Skolenes landsforbund 11 Pedagogisk personell Skolenes Landsforbund 

12 Andre organisasjoner Norske reindriftsamers 
landsforbund 12 Andre organisasjoner Norske reindriftsamers 

landsforbund 
13 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 13 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 
14 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 14 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 
15 Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen 15 Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen 

 
*Utdanningsdirektoratet besluttet i 2017 at Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og NHO Mat og Drikke deler en plass i 
faglig råd for naturbruk for neste oppnevningsperiode. MEF innehar medlem og NHO Mat og Drikke varamedlem i første 
halvdel av oppnevningsperioden, 1.september 2017 – 31. august 2019. For andre halvdel av oppnevningsperioden innehar 
NHO Mat og Drikke medlem og MEF varamedlem, 1. september 2019 – 31. august 2021. 
 
**Forslag til organisasjon foreslås fra hovedorganisasjonenes arbeidstagergruppering innen 1.9.2018 
 
 
 

Faglig råd for restaurant- og matfag (FRRM) 
 Medlem Representerer  Vara Representerer 
1 Arbeidsgiver NHO Mat og Drikke 1 Arbeidsgiver NHO Mat og Landbruk 

2 Arbeidsgiver NHO Mat og Drikke 2 Arbeidsgiver Fiskeri- og havbruksnæringens 
landsforening 

3 Arbeidsgiver NHO Reiseliv 3 Arbeidsgiver NHO Reiseliv 
4 Arbeidsgiver KS 4 Arbeidsgiver KS 
5 Arbeidstaker Fellesforbundet 5 Arbeidstaker Fellesforbundet 

6 Arbeidstaker Norsk Nærings- 
Nytelsesarbeiderforbund 6 Arbeidstaker Norsk Nærings- og 

Nytelsesmiddelarbeiderforbund  
7 Arbeidstaker YS, Delta 7 Arbeidstaker YS, Delta 

8 Arbeidstaker Norsk Nærings- 
Nytelsesarbeiderforbund 8 Arbeidstaker Fagforbundet 

9 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 9 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 
10 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 10 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 
11 Pedagogisk personell Skolenes Landsforbund 11 Pedagogisk personell Skolenes Landsforbund 
12 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 12 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 
13 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 13 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 
14 Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen 14 Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen 
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Faglig råd for design og tradisjonshåndverk (FRDT) 

 Medlem Representerer  Vara Representerer 
1 Arbeidsgiver Spekter 1 Arbeidsgiver Spekter 
2 Arbeidsgiver NHO Service og Handel 2 Arbeidsgiver NHO Service og Handel 
3 Arbeidsgiver Virke 3 Arbeidsgiver Virke 
4 Arbeidsgiver** ??  Arbeidsgiver** ?? 
5 Arbeidstaker Fellesforbundet 4 Arbeidstaker Fellesforbundet 
6 Arbeidstaker Fagforbundet  5 Arbeidstaker Fagforbundet 
7 Arbeidstaker YS 6 Arbeidstaker YS 
8 Arbeidstaker** ??  Arbeidstager** ?? 
9 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 7 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 
10 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet  Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 
11 Pedagogisk personell Skolenes Landsforbund 8 Pedagogisk personell Skolenes Landsforbund 
12 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 9 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 
13 KS (skoleeier) KS (skoleeier)  KS (skoleeier) KS (skoleeier) 
14 Andre organisasjoner Sami Duodji 10 Andre organisasjoner Sami Duodji 
15 Andre organisasjoner*  11 Andre organisasjoner*  
16 Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen 12 Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen 

 
* Kulturrådet, som forvalter UNESCO-konvensjonen for immateriell kulturarv, er med i midlertidig gruppe, og vil kunne 
være aktuell for videre arbeid i faglig råd. Sekretariatet for små og verneverdige fag likeså.  
 
**Forslag til organisasjon foreslås fra hovedorganisasjonenes arbeidsgiver og arbeidstagergruppering innen 1.9.2018 
 
 
 
 

Faglig råd for elektrofag (FREL) 
 Medlem Representerer  Vara Representerer 

1 Arbeidsgiver  Norsk Teknologi 1 Arbeidsgiver  Norsk Teknologi  
2 Arbeidsgiver  Norsk Industri 2 Arbeidsgiver  Norsk industri  
3 Arbeidsgiver  Energi Norge 3 Arbeidsgiver  Energi Norge  
4 Arbeidsgiver  NHO luftfart 4 Arbeidsgiver  BNL 
5 Arbeidsgiver  Spekter 5 Arbeidsgiver  KS  
6 Arbeidstaker Fellesforbundet 6 Arbeidstaker  Fellesforbundet  
7 Arbeidstaker Industri og energi 7 Arbeidstaker  Fellesforbundet 
8 Arbeidstaker EL & IT forbundet 8 Arbeidstaker  EL & IT forbundet  
9 Arbeidstaker EL & IT forbundet 9 Arbeidstaker  EL & IT forbundet  
10 Arbeidstaker EL & IT forbundet 10 Arbeidstaker EL & IT forbundet  
11 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet  11 Pedagogisk personell  Utdanningsforbundet 
12 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 12 Pedagogisk personell  Utdanningsforbundet  
13 Pedagogisk personell Skolenes Landsforbund 13 Pedagogisk personell  Skolenes Landsforbund  
14 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 14 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 
15 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 15 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 
16 Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen  16 Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen 

17 Observatør Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet 17   

18 Observatør Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 18   
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SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING 
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 

e-post: post@utdanningsdirektoratet.no, internett http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/ 

 

 
Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) 

 Medlem Representerer  Vara Representerer 
1 Arbeidsgiver Spekter 1 Arbeidsgiver Spekter 
2 Arbeidsgiver Virke 2 Arbeidsgiver Virke 
3 Arbeidsgiver KS 3 Arbeidsgiver KS 
4 Arbeidsgiver KS 4 Arbeidsgiver NHO 
5 Arbeidstaker YS, Delta 5 Arbeidstaker YS, Delta 
6 Arbeidstaker YS (Parat)/LO (Fagforbundet)* 6 Arbeidstaker YS (Parat)/LO (Fagforbundet)* 
7 Arbeidstaker Fagforbundet 7 Arbeidstaker LO Stats 
8 Arbeidstaker Fagforbundet 8 Arbeidstaker Fagforbundet 
9 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 9 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 
10 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 10 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 
11 Pedagogisk personell Skolenes Landsforbund 11 Pedagogisk personell Skolenes Landsforbund 
12 KS (skoleeier)  KS 12 KS (skoleeier)  KS  
13 KS (skoleeier) KS 13 KS KS  
14 Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen 14 Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen 
15 Observatør Helsedirektoratet 15 Observatør Helsedirektoratet 

* YS og LO deler plassen i FRHO, og bytter midtveis i oppnevningsperioden. Representanten fra YS sitter i første del av 
oppnevningsperioden, og representanten fra LO sitter i andre del av oppnevningsperioden. 
 
 
 
 

Faglig råd for frisør, blomster- og interiørdesign (FRFBI) 
 Medlem Representerer  Vara Representerer 

1 Arbeidsgiver NHO Service og Handel/ Norges 
frisør og velværebedrifter 1 Arbeidsgiver NHO Service og Handel/ Norges 

frisør og velværebedrifter 
2 Arbeidsgiver Virke 2 Arbeidsgiver Virke 
3 Arbeidsgiver NHO handel 3 Arbeidsgiver NHO handel 
4 Arbeidstaker Fagforbundet 4 Arbeidstaker Fagforbundet 
5 Arbeidstaker LO Handel og Kontor 5 Arbeidstaker LO Handel og Kontor 
6 Arbeidstaker Fagforbundet 6 Arbeidstaker Fagforbundet 
7 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 7 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 
8 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 8 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 
9 Pedagogisk personell Skolenes Landsforbund 9 Pedagogisk personell Skolenes Landsforbund 
10 KS (skoleeier)  KS (skoleeier) 10 KS (skoleeier)  KS (skoleeier) 
11 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 11 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 
12 Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen 12 Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen 

 
 
 

 
         
 
 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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SRY-møte 5- 2018 
Dato: 13.9.2018 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo 
  
SRY- V13-5-18 Forslag til sammensetning og 

representasjon av faglig råd for IKT 
og medieproduksjon (FRIM) 

Dokument Til beslutning 
Innstilling SRY slutter seg til sekretariatets forslag til 

representasjon og sammensetning av 
faglig råd for IKT og medieproduksjon 

Vedlegg Ingen 
 

Sekretariatets forslag til sammensetning og representasjon av faglig råd for IKT 
og medieproduksjon 
Fra skoleåret 2020-21 vil IKT og medieproduksjon opprettes som eget yrkesfaglig 
utdanningsprogram. Sekretariatet har vurdert sammensetningen og størrelsen og 
fremmer forslag til sammensetning for nytt faglig råd for IKT og medieproduksjon. 
Funksjonsperioden vil være fra 1. november 2018 til 31. august 2021. 

Navnet på utdanningsprogrammet er ikke endelig bestemt. Foreløpig omtaler vi det som 
faglig råd for IKT og medieproduksjon (FRIM) 
 
Forslag til sammensetning 

Faglig råd for IKT og medieproduksjon (FRIM) 
 Medlem Representerer  Vara Representerer 

1 Arbeidsgiver NHO (Abelia) 1 Arbeidsgiver NHO (Abelia) 
2 Arbeidsgiver KS 2 Arbeidsgiver KS 

3 Arbeidsgiver NHO (Mediebedriftenes 
landsforening) 3 Arbeidsgiver NHO (Mediebedriftenes 

landsforening) 
4 Arbeidsgiver Virke 4 Arbeidsgiver Virke 
5 Arbeidstaker LO (Fagforbundet) 5 Arbeidstaker LO (Fagforbundet) 
6 Arbeidstaker LO (El- og IT forbundet) 6 Arbeidstaker LO (El- og IT forbundet) 
7 Arbeidstaker LO (Fellesforbundet) 7 Arbeidstaker LO (Fellesforbundet) 
8 Arbeidstaker YS (Parat Media) 8 Arbeidstaker YS (Parat Media) 
9 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 9 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 
10 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 10 Pedagogisk personell Utdanningsforbundet 
11 Pedagogisk personell Skolenes landsforbund 11 Pedagogisk personell Skolenes landsforbund 
12 KS (skoleeier)  KS (skoleeier) 12 KS (skoleeier)  KS (skoleeier) 
13 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 13 KS (skoleeier) KS (skoleeier) 
14 Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen 14 Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen 

15 Andre organisasjoner IKT-Norge 15 Andre organisasjoner IKT-Norge 

16 Andre organisasjoner Den Norske 
Dataforeningen 16 Andre organisasjoner Den Norske 

Dataforeningen 
 

Vår saksbehandler: Sekretariatet for SRY og faglige råd 
E-post: kgk@udir.no 
 
 

 
Vår dato: 
5.09.2018 
Vår 
referanse: 
2018/12989 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 



 
Vurdering av sammensetning i FRIM 
I forslaget som er skissert over har vi tatt utgangspunkt i sammensetningen av den 
midlertidige gruppen for IKT og medieproduksjon og supplert med representanter fra 
lærerorganisasjonene og elevorganisasjonen. 
 
Sammensetning av den midlertidige gruppen har vært som følger: 

 
 
Arbeidsgiversiden 
NHO Abelia er en naturlig arbeidsgiverpart som representerer både små og store 
kunnskaps- og teknologibedrifter (eks: Google, Microsoft, Telenor). KS er en aktuell 
arbeidsgiverpart da mange ansatte IKT-servicemedarbeidere (og lignende yrkestitler) er 
ansatt i offentlig sektor. Mediebedriftenes landsforening representerer de større 
mediebedriftene i Norge (aviser, fjernsynsselskaper, trykkerier etc). Virke 
Produsentforeningen organiserer 120 film-, tv- og spillprodusenter. Vår vurdering er at 
forslaget til arbeidsgiverorganisasjoner gjenspeiler de som er part i relevante 
hovedavtaler og overenskomster.  
 
Arbeidstakersiden 
Fagforbundet representerer særlige ansatte i offentlig sektor som jobber i IKT-relaterte 
yrker. El- og IT forbundet organiserer, etter vår forståelse, medlemmer innen IKT-
bransjen særlig i private bedrifter. Fellesforbundet organiserer ansatte knyttet til grafisk 
personell i aviser, trykkerier, bokbinderier, design- og førtrykksbedrifter og 
emballasjeindustrien. Dette gjelder særlig yrkesgruppen mediegrafikere. YS Parat Media 
organiserer ansatte innen salg/marked, it, administrasjon, content marketing og forlag. 
Vår vurdering er at forslaget til arbeidstakerorganisasjoner gjenspeiler de som er part i 
relevante hovedavtaler og overenskomster.  
 
Skoleeier, elevorganisasjonen og pedagogisk personell 
Vi følger mal fra de andre rådene og foreslår to representanter for KS som skoleeier, én 
representant fra elevorganisasjonen, to representanter fra Utdanningsforbundet og én 
representant for skolenes landsforbund. 
 
Andre organisasjoner 
Ettersom både ansatte og bedrifter i IKT-bransjen i varierende grad er organisert i 
arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner, har vi vurdert behovet for å supplere faglig 
råd med andre relevante organisasjoner. IKT Norge er en uavhengig organisasjon med 
tett kontakt med bransjen. De er også delaktige i politikkutforming på IKT-området 
generelt. Vi mener av den grunn, i tillegg til våre erfaringer fra arbeidet i den midlertidige 
gruppen, at IKT-Norge vil være en verdifull bidragsyter inn i rådet. En annen 
organisasjon som vi mener er aktuell er Den norske dataforening, som er et åpent, 
frittstående forum av og for IT-profesjonelle. De har som formål å heve IT-kompetansen 
i Norge og være en kunnskapsarena for erfaringsutveksling.  
 
Forslag til vedtak 
SRY slutter seg til sekretariatets forslag til representasjon og sammensetning av faglig 
råd for IKT og medieproduksjon. 

https://www.dataforeningen.no/om-dataforeningen.134466.no.html
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Vår saksbehandler: Marianne Løken/ Knut Maarud 
E-post: post@utdanningsdirektoratet.no 
 
 

 
Vår dato: 
10.08.2018 
Vår 
referanse: 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
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Dato: 13.09.2018 
Sted: Utdanningsdirektoratet 
  
SRY-sak V14-5-18 Vurdere innføring av ekstrapoeng på 

bakgrunn av kjønn ved inntak til 
videregående opplæring 
 

Dokument Til behandling 
Innstilling SRY har følgende innspill til 

diskusjonspunktene 
  
  

 
Vedlegg 1. Oppdragsbrev 16-18 

2. Tabeller 
 
Innledning: 
Norske gutter og jenter velger i stor grad kjønnstradisjonelt når det kommer til 
utdannings- og yrkesvalg. Meld. St. 7 (2015-2016) Likestilling i praksis – Like muligheter 
for kvinner og menn omtaler gutter og jenters utdanningsvalg. Det fremgår av meldingen 
at kjønnstradisjonelle utdanningsvalg er en sentral utfordring for likestillingen. 
Regjeringen ønsker å legge til rette for at flere kan velge utradisjonelle utdanninger og 
karrierer, for å bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. 

I behandlingen av meldingen fattet Stortinget følgende vedtak: «Stortinget ber 
regjeringen utrede utforming og innføring av ekstrapoeng til gutter og jenter som søker 
på linjer på videregående skoler der det er for eksempel 80 prosent eller mer av det 
motsatte kjønn, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.» 

Med utgangspunkt i vedtaket, har departementet i oppdragsbrev 16-18 bedt 
Utdanningsdirektoratet vurdere innføring av ekstrapoeng og hvordan en ordning med 
ekstrapoeng eventuelt kan utformes. Vurderingen skal inkludere både fordeler og 
ulemper ved slike ekstrapoeng og må omhandle inntaket til både Vg1 og Vg2 i 
videregående skole. 

Oppdrag: 
• Utdanningsdirektoratet ber SRY vurdere fordeler og ulemper ved innføring av 

ekstrapoeng på bakgrunn av kjønn ved inntak til videregående opplæring. 
• Direktoratet ber SRY vurdere om det er andre tiltak som bør iverksettes for å 

bidra til utradisjonelle valg. 
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Vurdering 
SRY har diskutert kjønn og likestilling i arbeid og utdanning i flere møter (SRY- sak D10-
01-18). Den kjønnsdelte søkningen til yrkesfag har en rekke negative konsekvenser både 
for søkerne og for arbeidslivet. Fagene med sterk underrepresentasjon av det ene kjønn, 
finner vi særlig innenfor bygg- og anleggsfagene og innenfor helse- og oppvekstfag. 
Samme tendens ser vi i arbeidslivet når det gjelder hvilke sektorer og næringer menn og 
kvinner jobber i, og hvilke yrker de har. Det er en overvekt av kvinner i helse- og 
sosialnæringene, mens det er flest menn i bygg- og anleggsvirksomhet. Det er derfor 
viktig å få iverksatt tiltak som kan bidra til mindre kjønnsdelt søkning til videregående 
opplæring.  
 
I tillegg bør det vurderes tiltak som bidrar til at de som har gjort utradisjonelle yrkesvalg 
får læreplass – og at de som fullfører blir ansatt som fagarbeidere.  
 
Bruk av ekstrapoeng ved inntak til videregående skole kan være et virkemiddel for å 
bidra til utradisjonelle yrkesvalg. Vi har lite kunnskap om effekten av slike tiltak i 
videregående skole, men i høyere utdanning er kjønnspoeng prøvd ut med ulike 
resultater. Vi vet det gis/har blitt gitt kjønnspoeng til det underrepresenterte kjønn ved 
opptak til studier med svært lav kjønnsbalanse. Kjønnspoengene blir gitt automatisk, og 
teller bare med til enkelte studier. Ordningen er imidlertid omdiskutert, og evalueringer 
av effekten med kjønnspoeng som virkemiddel viser blant annet at dette er tiltak som 
ofte har en kortsiktig effekt – og at det er nødvendig å tenke parallelle/alternative tiltak 
på systemnivå.  
 
I innspillmøte 29.8., ble det blant annet diskutert alternative tiltak (til 
ekstrapoeng/kjønnspoeng).  
Flere bransjeorganisasjoner og fylkeskommuner har iverksatt tiltak for å bidra til 
utradisjonelle yrkesvalg. Eksempler på slike tiltak er godt dokumentert gjennom ulike 
evalueringer/rapporteringer og tilsvarende. Eksempler på relevant 
litteratur/dokumentasjon (kilde: innspillmøte 29.8.18):  
 

• «Ja til jenter i bygg- og elektrofag» -Årsrapport 1986-1987 
• «Ja til jenter i bygg- og elektrofag» – Sluttrapport 1989 
• En idesamling - Kontoret for fagopplæring i Oslo 1989 
• Nordisk BRYT- prosjekt 1985- 1989 
• KITY- prosjektet 1992 -1994 
• Sluttrapport fra evaluering av Bevisste utdanningsvalg 2001 
• En av gutta?  Et skoleutviklingsprosjekt 2003 (lærerkompetanse) 
• Kjønn i skolens rådgivning - et glemt tema 2010 
• Struktur for likestilling – NOU 2011 
• Politikk for likestilling NOU 2012 
• Jenter i bil- og elektro. Sluttrapport 2008-2013 (bedriftsutvikling og 

nettverksetableringer) 
• Kjønn på dagsorden gjennom to- tre- og firepartssamarbeidet i det yrkesfaglige 

feltet 2015 
• Kjønn på dagsorden –et ikketema i fag- og yrkesopplæringa 2018 (INNSTRUK) 
• «Menn i helse»-kampanjen 
• Kompetanseløft 2015 (nå Kompetanseløft 2020), Kjønnsdimensjonen var en del av 

det opprinnelige kompetanseløftet. 
 
Eksempler på alternative tiltak til ekstrapoeng kan være (kilde: innspillmøte 29.8.18):  

• Samme rett til yrkesutdanning som all annen utdanning i Norge – uansett alder 
• Tilbud om yrkesfagligpåbygg for alle over 19 år 
• Statlig plan for oppfølging fra rekruttering til gjennomført fagbrev og 

likestillingsansvarlig i alle fylkene 
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• Egne målrettede og tilpassede opplegg innen utdanningsvalg i ungdomsskolen    
• Likestillingsansvarlige i fylkene med positive tiltak og årvåkenhet fra inntak til 

gjennomført fagbrev 
• Utvikle en skoleledelse som tar ansvar med positive tiltak og årvåkenhet 
• Arrangere nettverkssamlinger i fylkene for Vg1, Vg2 og Vg3 – et skoleledelse og 

fylkesansvar 
• Styrke Lærerkompetanse/ledelseskompetanse – lærerutdanningsinstitusjonene 
• Etablere firepartssamarbeid – Trepartssamarbeid + minoritetsnettverk 
• Utvikle og innføre samarbeidsavtaler og handlingsplaner i bedriftene 

/opplæringskontor 
• Etablere nettverk for fagarbeidere og lærling 
• Styrke bedriftskompetanse - Emne på kurs for instruktører og faglige ledere 
• Legge til rette for organisert synliggjøring av rollemodeller  
• Nedsatt eller ingen arbeidsgiveravgift for fagutdannede/lærlinger av 

mindretallskjønn. F.eks. ved under 20% kjønnsrepresentasjon 
• Større fokus på arbeidsmiljø 
• Stimuleringstilskudd rettet mot utradisjonelle yrkesvalg 
• Stipend til søkere på utradisjonell utdanning 
• Stipend til de som fullfører utradisjonell utdanning /fradrag i lånedelen 
• En tydelig men litt lengere vei via fagutdanning til høyere utdanning vil også gjøre 

yrkesfag mer attraktivt for kvinner (TAF linjer) 
 
Fra 2008 til 2018 har andelen gutter som søker Vg1 helse- og oppvekstfag økt fra 11 til 
22 prosent, og andelen jenter som avlegger fagprøve i mannsdominerte fag har økt med 
nesten 10% fra 2014 til 2017. Dette er en positiv utvikling, men kjønnsubalansen er 
fortsatt stor, endringene går sakte og ungdom fortsetter å velge kjønnsstereotypt. 
Erfaringene fra flere av prosjektene vist til over, viser at holdningskampanjer kan ha en 
positiv effekt, men at de sjelden virker alene. Det må derfor satser på tiltak og varige 
ordninger, som fremmer kjønnsbalanse i videregående opplæring og arbeidsliv – og som 
ikke virker stigmatiserende.  
 

Til diskusjon 
 Utdanningsdirektoratet ber SRY vurdere fordeler og ulemper ved innføring av 

ekstrapoeng på bakgrunn av kjønn ved inntak til videregående opplæring. 
 

 Direktoratet ber SRY vurdere om det er andre tiltak som bør iverksettes for å 
bidra til utradisjonelle valg. 

 
Forslag til vedtak 
SRY har følgende innspill til diskusjonspunktene 
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Vedlegg 1. Oppdragsbrev 16-18 
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Vedlegg 2. Tabeller 
 
 
Andel kvinner i videregående opplæring 01.10.2017 
 
 

 
Andel 
kvinner I alt Andel kvinner 

I alt 198944 51 42594 30 
Studieforberedende utdanningsprogram 125036 56 - - 
Studiespesialisering (Kunnskapsløftet) 99140 56 - - 
Idrettsfag (Kunnskapsløftet) 12480 42 - - 
Musikk, dans og drama (Kunnskapsløftet) 6275 68 - - 
Kunst, design og arkitektur, Kunnskapsløftet fra 
2016/2017 2100 77 - - 
Medier og kommunikasjon, Kunnskapsløftet fra 
2016/2017 5041 49 - - 
Yrkesfaglige utdanningsprogram 73908 42 42594 30 
Bygg- og anleggsteknikk (Kunnskapsløftet) 8409 5 8895 4 
Design og håndverk (Kunnskapsløftet) 3860 80 1846 90 
Elektrofag (Kunnskapsløftet) 10444 5 7961 6 
Helse- og oppvekstfag (Kunnskapsløftet) 22147 82 7515 83 
Medier og kommunikasjon (Kunnskapsløftet) 1949 47 168 60 
Naturbruk (Kunnskapsløftet) 4822 54 1181 30 
Restaurant- og matfag (Kunnskapsløftet) 3502 48 2088 48 
Service og samferdsel (Kunnskapsløftet) 8089 33 4987 34 
Teknikk og industriell produksjon (Kunnskapsløftet) 10686 9 7953 10 

 
 
 
Antall gutter/jenter som avla fagprøve 2014-2016 
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Andel kvinnelige søkere til vg1 høsten 2018 
 

 

Andel kvinnelige søkere fordelt på utdanningsprogram og alder

16 og yngre 17 år 18 år 19 år 20 år 21-24 år 25 og eldre Totalt
BA Bygg/anleggsteknikk 5,1 4,4 3,8 5,6 7,2 7,0 6,9 4,9
DH Design/håndverksfag 78,6 78,1 81,6 74,4 76,3 65,0 74,6 77,4
EL Elektrofag 6,0 5,5 4,5 5,9 7,7 10,0 9,5 5,9
HO Helse- og oppvekstfag 86,9 84,7 80,4 72,4 67,9 69,9 71,4 80,3
ID Idrettsfag 42,0 43,4 41,3 31,0 21,1 12,1 12,5 41,9
KD Kunst/design/arkitektur 76,4 77,7 77,9 74,8 60,7 57,5 75,0 76,8
MD Musikk/dans/drama 71,9 68,4 68,1 57,7 54,0 45,8 55,6 69,0
ME Medier/kommunikasjon (ny) 50,1 50,9 48,3 41,3 37,3 38,5 12,5 49,2
MK Medier/kommunikasjon (gammel) 30,0 33,3 40,0 66,7 37,5
NA Naturbruk 48,4 48,5 48,4 35,8 41,7 39,4 39,4 46,8
PB Påbygging 87,5 64,7 59,9 59,8 47,8 64,6 59,5
RM Restaurant/matfag 46,9 49,4 47,1 46,0 43,5 48,5 51,8 47,8
SS Service/samferdsel 38,9 30,2 26,2 25,3 24,5 27,5 27,4 29,3
ST Studiespesialisering 56,5 56,4 56,5 52,7 45,4 40,9 45,1 56,0
TP Teknikk/industriell produksjon 10,7 9,8 8,8 11,7 14,6 14,4 11,9 10,6

I alt 49,0 48,5 48,4 42,1 44,6 41,5 45,6 48

Utdanningsprogram
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Dato: 13.9.2018 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo 
  
SRY V15-5-18 Invitasjon til å gi innspill til 

Opplæringslovutvalgets arbeid 
Dokument Til beslutning 
Innstilling Vedtak fattes etter diskusjon i SRY 
Vedlegg Invitasjon til å gi innspill til 

Opplæringsutvalgets arbeid 
 

1. Bakgrunn for saken 
Opplæringslovutvalget har invitert SRY til å gi innspill til utvalgets arbeid. Det er ønskelig 
for utvalget å få skriftlig innspill til spørsmålene, enten fra rådet samlet og/eller fra den 
enkelte organisasjon. 

2. Sekretariatets vurdering 
Gjennomgangen av regelverket vurderes som et viktig grep for å belyse ulike hensyn ved 
regelstyringen av opplæringssektoren og partenes innspill til arbeidet er viktig. Vi mener 
at spørsmålene er gode og relevante, men de forutsetter god kjennskap til 
opplæringsloven med forskrifter, praksis fra fagfeltet og juridisk terminologi. For å kunne 
gi gode svar på spørsmålene antar vi derfor at SRY må sette ned en arbeidsgruppe 
bestående av brukere med god kjennskap og erfaring i bruk av regelverket. SRY skal i 
tiden fremover etablere flere arbeidsgrupper i forbindelse med temaer i langtidsplanen. 
Sekretariatet anbefaler derfor at rådet begrenser aktiviteten noe. 

Opplæringslovutvalget åpner også for at SRY kan overlate til hovedorganisasjonene å gi 
innspill til utvalgets arbeid. Sekretariatet mener dette er en god løsning fordi hver 
organisasjon da står friere til å benytte egen kompetanse med erfaring i bruk av 
regelverket. I tillegg vil denne løsningen gi flere innspill til opplæringslovutvalget, der 
problemstillingene vil bli belyst fra flere sider. 

SRY drøfter arbeidsform i arbeidet med å gi innspill til Opplæringslovutvalget. 

Forslag til vedtak: 
Vedtak fattes etter diskusjon i SRY 

Vår saksbehandler: Sekretariatet for SRY og faglige råd 
E-post: ahb@udir.no 
 
 

 
Vår dato: 
28.08.2018 
Vår 
referanse: 
2018/12989 
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Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 
 
 
 
 

Deres ref Vår ref Dato  

 17/5082 11. juni 2018 

 

Invitasjon til å gi innspill til Opplæringslovutvalgets arbeid 

Opplæringslovutvalget er opptatt av å belyse ulike hensyn ved regelstyringen av 
opplæringssektoren og å bygge på praktisk erfaring med dagens regelverk. Vi håper derfor 
at SRY som rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet innenfor  fag- og 
yrkesopplæringen kan hjelpe oss å belyse hva som er de største utfordringene med dagens 
regelverk og behovet for styring gjennom framtidig regelverk. 
 
Som vi nevnte på møtet 15. februar 2018, er utvalget særlig interessert i deres innspill til 
hvordan dagens reguleringen av fag- og yrkesopplæringen i opplæringsloven med forskrifter 
fungerer og hva som er viktig for at et nytt regelverk skal fungere. Utvalget ønsker både 
generelle innspill om regelstyringen og rådets vurderinger av enkelte spesifikke 
problemstillinger knyttet til regulering av fag- og yrkesopplæringen. For å bidra til utvalgets 
kunnskapsgrunnlag, ber vi rådet om å drøfte et utvalg spørsmål. Det er ønskelig for utvalget 
å få skriftlig innspill til spørsmålene, enten fra rådet samlet og/eller fra den enkelte 
organisasjon. Skriftlig innspill sendes til olovutvalget@kd.dep.no. Vi ber om en 
tilbakemelding innen 2. november 2018. Vi kommer også gjerne på et møte for å få deres 
innspill og vurderinger. 
 
Spørsmål  

I det følgende opplistes tre overordnede spørsmål. For å klargjøre de overordnede 
spørsmålene har vi satt inn noen underspørsmål. Vi ber dere selv vurdere om og eventuelt 
hvilke av underspørsmålene som er mest relevant å drøfte, og om det er andre 
problemstillinger dere ønsker å gi innspill på. Spørsmålene knytter seg til lovreguleringen av 
fag- og yrkespplæringen, men dere må gjerne også gi innspill knyttet til 
forskriftsreguleringen. Jo mer konkrete innspillene er, desto bedre. Det er også flott om dere 
bruker eksempler for å underbygge innspillene. 
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Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
olovutvalget@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
opplaringslovutvalget.no  
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
872 417 842 

  

1. Er det regler i loven som er uhensiktsmessige eller som det ikke er behov for? I 
tilfelle, hvilke? 
o Hva er betydningen av at SRY, faglige råd, y-nemnder, yrkesutvalg, 

læreplangrupper og klagenemnder er regulert i loven? Vil aktørene forsvinne og 
vil arbeidsvilkårene forringes dersom det ikke reguleres i lov eller forskrift?  

o Dagens regelverk regulerer både lærlinger, lærekandidater, 
praksisbrevkandidater, praksiskandidater og snart kandidater for fagbrev på jobb. 
Er det behov for alle de ulike kandidat-betegnelsene? Er det mulig å enes om én 
eller to betegnelser? 

o I dag angir opplæringsloven normalordningen for fagopplæring (§ 3-3). I tillegg 
åpner regelverket for at fylkeskommunen kan godkjenne andre 
opplæringsordninger, bl.a. TAF og vekslingsløp. Er det nødvendig å regulere en 
normalordning? Er det farbart å ikke regulere opplæringsordninger, kun 
sluttkompetanse?   

o En av konklusjonene i Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift 
(Dokument 3:6 (2012-2013)) var at det er usikkert om y-nemndene fungerer som 
forutsatt. En arbeidsgruppe nedsatt av SRY har tidligere anbefalt en tydeliggjøring 
av y-nemndas rolle. Hvordan vil et økt detaljeringsnivå kunne påvirke y-nemndas 
handlingsrom? Hva er ulempene med at y-nemnda har stor grad av 
handlingsfrihet?  

o I dag er definisjonen av opplæringsring og enkelte krav til godkjenning av slike 
regulert i opplæringsloven (§ 4-3). Vår oppfatning er at det er svært få bedrifter 
som organiserer seg som en opplæringsring. Stemmer dette? Og er dere enige i 
at det ikke er behov for regulering av opplæringsringer i en ny lov? 

 
2. Er det forhold som i dag ikke er regulert i loven, som bør reguleres?  

o Manglende tilgang til læreplass er en av de største utfordringene innen fag- og 
yrkesopplæringen. Kvalifiserte søkere er ikke garantert tilbud om læreplass. 
Samtidig ser vi også at det er flere som ikke fullfører og består læretiden. 
Riksrevisjonens Dokument 3:12 (2015-2016) påpekte blant annet på at kvaliteten 
på opplæringen i skole er for svak. Rapporten pekte også på en risiko for at noen 
søkere med faglige forutsetninger for å fullføre yrkesfaglig opplæring med fag- 
eller svennebrev, ble veilede til å søke opplæring som lærekandidat. Et annet 
funn var at det i mange fylker ikke blir gjort et tilstrekkelig aktivt og systematisk 
arbeid for å rekruttere nye lærebedrifter. Hvordan kan regelverket gi støtte til disse 
utfordringene? Er det behov for en annen regulering av rettigheter for elever i 
yrkesfaglig opplæring og for lærlinger og andre kandidater i bedriftsopplæring?  

o Opplæringsloven § 4-3 regulerer krav for godkjenning av opplæringskontor. 
Dagens regelverk har derimot ikke regler om f.eks. hvilke oppgaver som skal ligge 
til opplæringskontoret eller hvordan ansvaret skal fordeles mellom kontoret og 
medlemsbedriftene. I NIFU-rapport 51/2014 om opplæringskontorenes rolle vises 
det til at opplæringskontorene har styrket seg som en selvstendig struktur innen 
fag- og yrkesopplæringen de siste 15 årene. Rapporten peker også på at 
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opplæringskontorenes aktive samhandling med administrasjonen i 
fylkeskommunene svekker y-nemndenes posisjon. Bør opplæringskontorenes 
oppgaver og virksomhet reguleres mer? Hva er det i så fall behov for å regulere?  

 
3. Er det regler i loven som er uklare og vanskelig å forstå? Er det for eksempel regler 

hvor det er uklart hvem som skal oppfylle en plikt, hva plikten består i og når denne 
inntrer? Er det regler i loven som bør bli mer detaljerte for at de skal være lettere å 
forstå? 
o Et av funnene i Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift 

(Dokument 3:6 (2012-2013)) var at det er usikkert om fylkeskommunens 
oppfølging av lærebedriftene i tilstrekkelig grad bidrar til å sikre et forsvarlig 
innhold i opplæringen. Er det klart hvilket ansvar fylkeskommunene har til å følge 
opp lærerbedriftene? Er det mangler ved dagens regler om internkontroll i 
lærebedriften (opplæringsloven § 4-7) og/eller reglene om fylkeskommunens 
oppgaver knyttet til veiledning og kontroll av lærebedrifter (§ 4-8)? Bør reglene 
endres? Bør ordningene erstattes av andre kontrollmekanismer? I tilfelle, hvilke?   

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jon Christian Fløysvik Nordrum 
utvalgsleder 
     
   

Cathrine Børnes    
  sekretariatsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
 



SRY-møte 5 

2018 
 

 

Dato: 13.9.2018 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo 
  
SRY V16-5-18 Forslag til medlemmer i 

Mesterbrevnemnda 
Dokument Til beslutning 
Innstilling Vedtak fattes etter diskusjon i møtet 
Vedlegg Brev fra Nærings- og Fiskeridepartementet 

 

1. Bakgrunn for saken 
Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 17.8.2018 bedt SRY foreslå 2 
medlemmer fra henholdsvis arbeidstaker og arbeidsgiversiden og som 
representerer fag under mesterbrevordningen. Nemnda skal bestå av fem 
medlemmer, hvorav ett medlem oppnevnes etter forslag fra Næringslivets 
Hovedorganisasjon, ett medlem etter forslag fra Landsorganisasjonen i Norge, to 
medlemmer etter forslag fra Samarbeidsrådet for yrkesopplæring fra henholdsvis 
arbeidstaker og arbeidsgiversiden og som representerer fag under 
mesterbrevordningen. Videre oppnevnes ett medlem etter forslag for Nærings- 
og fiskeridepartementet. Denne personen vil være nemndas leder. 
 
Etter gjeldende bestemmelser skal det ved oppnevnelsen av offentlige nemnder 
og utvalg tilstrebes en mest mulig lik representasjon av kvinner og menn. I 
utvalg med fire eller fem medlemmer skal hvert kjønn være representert med 
minst to (gjelder både for medlemmer og varamedlemmer). Departementet ber 
om forslag som inneholder dobbelt så mange kandidater i forhold til de antall 
medlemmer/ varamedlemmer som den enkelte organisasjon er representert med 
i nemnda og med like mange kvinner som menn. Hvis organisasjonene ikke 
finner det mulig å foreslå like mange kvinner som menn, må dette begrunnes 
nærmere. 
 
 
Informasjon om nåværende Mesterbrevnemnd 
Nåværende Mesterbrevnemnd har sin funksjonstid for perioden 2014 til og med 
2018. 

Vår saksbehandler: Sekretariatet for SRY og faglige råd 
E-post: ahb@udir.no 
 
 

 
Vår dato: 
28.08.2018 
Vår 
referanse: 
2018/12989 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 



Som leder, medlemmer og varamedlemmer i Mesterbrevnemnda har NFD i 
inneværende periode oppnevnt 

• Aksel Hagen – NFD 
• Jørgen Leegaard – medlem NHO 
• Marie Hellwege – varamedlem NHO 
• Gry Benedikte Sterner – medlem LO 
• Halvor Langseth – varamedlem LO 
• Lise Ramsøy – medlem SRY (NHO) 
• Jan Erik Feness – varamedlem SRY (NHO) 
• Jens Petter Hagen – medlem SRY (LO) 
• Janne Ottersen Fraas – varamedlem SRY (LO) 
 

Forslag til vedtak 
Vedtak fattes etter diskusjon i møtet 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8090 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@nfd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kongens gate 8 
 
www.nfd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
912 660 680 

Avdeling 
Næringspolitisk 
avdeling 

Saksbehandler 
Geir Bjarte Sætre 
22 24 66 84 

Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring § 6 (mesterbrevloven) - 
Oppnevning av Mesterbrevnemnda for perioden 2019-2022  

Mesterbrevnemnda er hjemlet i lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 

1986 nr. 35 (mesterbrevloven) § 6. Av § 2 i forskrift til mesterbrevloven 12. desember 1986 

nr. 2187 fremgår det at funksjonstiden for mesterbrevnemnda er fire år. Funksjonstiden for 

inneværende periode utløper 31.12.18. 

  

Det følger av mesterbrevloven § 6 at Mesterbrevnemnda skal oppnevnes av Kongen. 

Nemnda skal bestå av fem medlemmer, hvorav ett medlem oppnevnes etter forslag fra 

Næringslivets Hovedorganisasjon, ett medlem etter forslag fra Landsorganisasjonen i Norge, 

to medlemmer etter forslag fra Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (tidl. Rådet for 

fagopplæring i arbeidslivet) fra henholdsvis arbeidstaker og arbeidsgiversiden og som 

representerer fag under mesterbrevordningen. Videre oppnevnes ett medlem etter forslag for 

Nærings- og fiskeridepartementet. Denne personen vil være nemndas leder.  

 

I samsvar med ovenstående ber Nærings- og fiskeridepartementet hhv Næringslivets 

Hovedorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge og Samarbeidsrådet for yrkesopplæring 

om forslag til medlemmer og varamedlemmer i Mesterbrevnemnda for perioden 01.01.19 til 

31.12.22 innen 12. oktober 2018.  
 

Etter gjeldende bestemmelser skal det ved oppnevnelsen av offentlige nemnder og utvalg 

tilstrebes en mest mulig lik representasjon av kvinner og menn. I utvalg med fire eller fem 

medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst to (gjelder både for medlemmer 

og varamedlemmer). Departementet ber om forslag som inneholder dobbelt så mange 

kandidater som de antall medlemmer/ varamedlemmer den enkelte organisasjon er 
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representert med i nemnda og med like mange kvinner som menn. Hvis organisasjonene 

ikke finner det mulig å foreslå like mange kvinner som menn, må dette begrunnes nærmere. 

Med hilsen 

 

 

Sigrid Dahl Grønnevet (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Geir Bj. Sætre 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Næringslivets Hovedorganisasjon, Postboks 5250 Majorstua, 303 Oslo 

Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt. 11, 0181 Oslo 

Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo 
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SRY-møte 5 

2018 
Dato: 13.9.2018 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo 
  
SRY-V17-5-18 Oppfølging av SRYs arbeidsplan 
Dokument Til beslutning 
Innstilling Formuleres etter diskusjon i SRY 
Vedlegg Ingen 

 

1. Bakgrunn for saken 
Basert på temanotater fra hovedorganisasjonene og drøftinger har SRY tidligere besluttet 
arbeidsplan for perioden 2018 -2021. 

Temanotatene har vært utgangspunkt for innplassering i SRYs langtidsplan men er ikke 
uttømmende i forhold til problematisering av de ulike temaene. SRY har derfor tidligere 
besluttet at det i forbindelse med behandling av hvert enkelt tema skal settes ned interne 
arbeidsgrupper med medlemmer fra SRY. Arbeidsgruppene skal gjennomgå og vurdere 
kunnskapsgrunnlag og foreslå hvordan SRY skal arbeide med temaene, herunder behov 
for mer kunnskap, eksterne innleder ol. 

 SRY besluttet følgende tidsplan og arbeidsgrupper for behandling av de ulike temaene.  

Tema Starttidspunkt Bakgrunnsnotat Arbeidsgruppe 
Innovasjon og 
entreprenørskap - effekter på 
arbeidsliv og utdanning 

Høst 2018 Virke Virke, LO, NHO 

Inkludering verses 
«Excellence» 

Vår 2019 LO LO, KS 

Hvordan arbeide for et mer 
seriøst arbeidsliv? 

Vår 2020 NHO NHO, LO, KMD, 
KS 

Rådgivning og 
karriereveiledning 

Vår 2020 UDF UDF, YS, 
Spekter, LO 

Digitalisering og teknologi: 
effekter på arbeidsliv og 
utdanning i 
fremtidsperspektiv.  

Høst/ vinter 
2018 

YS YS, Spekter, 
LO, NHO 

Bærekraft og miljø: effekter 
på arbeidsliv og utdanning 

Drøftes i SRY NHO UDF, KS 

Gjennomgang av 
virkemiddelbruken i fag- og 
yrkesopplæringen 

Drøftes i SRY KS Skal være 
gjennomgående 
i alle temaene 

Virkemiddelbruken i fag- og yrkesopplæringen bør være et gjennomgående tema i alle de 
syv hovedtemaene. 

Vår saksbehandler: Sekretariatet for SRY og faglige råd 
E-post: kgk@udir.no 
 
 

 
Vår dato: 
5.09.2018 
Vår 
referanse: 
2018/12989 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 



De ulike arbeidsgruppene bemannes med representanter fra organisasjonene. SRY mener 
at virkemiddelbruken i fag- og yrkesopplæringen bør være et gjennomgående tema i alle 
de øvrige temaene. I tillegg må det i arbeidet tas høyde for å følge pågående prosesser 
som f.eks. Lied utvalget og Kompetanseutvalget. KD deltar i de arbeidsgruppene de selv 
ønsker. 

I henhold til arbeidsplanen har SRY besluttet oppstart av to temaer i 2018: 

Tema Starttidspunkt Bakgrunnsnotat Arbeidsgruppe 

Innovasjon og 
entreprenørskap - effekter på 
arbeidsliv og utdanning 

Høst 2018 Virke Virke, LO, NHO 

Digitalisering og teknologi: 
effekter på arbeidsliv og 
utdanning i 
fremtidsperspektiv. 

Høst/ vinter 
2018 

YS YS, Spekter, 
LO, NHO 

 

Organisasjonene som inngår i arbeidsgruppene for de to temaene gir tilbakemelding på 
SRY møte på hvilke representanter som skal delta i arbeidsgruppene. 

Forslag til vedtak 
Formuleres etter diskusjon i SRY 

 

 



SRY-møte 5 

2018 
 

 

Dato: 13.9.2018 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo 
  
SRY-O16-5-18 Om rutiner og prosedyrer for 

endringer av tilbudsstrukturen 
Dokument Til orientering 
Innstilling Informasjonen tas til orientering 
Lenker Retningslinjer for endringer av 

tilbudsstrukturen, inkludert beskrivelse av 
saksgang. 

 

1. Bakgrunn for saken 
I SRY-møte 4 den 21.08.2018, ble det en diskusjon om hvorfor Kunnskapsdepartementet 
(KD) hadde vedtatt å opprette Vg3 dyrefag som nytt lærefag i Vg3 i tilbudsstrukturen. 
Medlemmene av SRY startet på en prinsippdiskusjon om opprettelse av nye lærefag. Av 
den grunn settes saken opp på dagsordenen. 

 

2. Om for rutiner og prosedyrer for endringer i tilbudsstrukturen 
«Prosedyrer for nye fag eller endringer i tilbudsstrukturen» ble opprettet i mars 2008. I 
samarbeid med SRY ble disse prosedyrene revidert og erstattet av et nytt dokument; 
«Rutiner og prosedyrer for forslag til endring av tilbudsstrukturen i videregående 
opplæring, yrkesfaglige utdanningsprogrammer». De nye rutinene ble vedtatt av SRY den 
10. juni 2010. Rutinene tilsa blant annet at alle forslag om endringer i tilbudsstrukturen 
skulle først behandles av faglige råd, deretter av SRY, før Utdanningsdirektoratet (Udir) 
sendte KD anbefaling om å få sende forslaget på høring.  

 

2.1. SRY har utarbeidet prosedyrene og rutinene for endringer i 
tilbudsstrukturen 

I SRY-møtet 9. januar 2012 vedtok SRY å nedsette en gruppe som fikk i oppgave «å se 
på om og eventuelt hvilke tiltak som kan settes i verk for å få til en større mulighet for å 
etablere fag ut fra lokale behov eller ut fra akutte kompetansebehov i enkeltnæringer». 
Gruppen bestod av Kristian Ilner (NHO), Mette Henriksen Aas (LO) og Astrid Moen Sund 
(UDF). Gruppen så også på de daværende rutinene for endringer av tilbudsstrukturen. 

Arbeidsgruppen la frem et forslag til nye rutiner og prosedyrer i SRY-møtet 6. september 
2012. Det ble tydeligeregjort hvordan søker skal gå frem for å få etablert nye fag, og om 

Vår saksbehandler: Sekretariatet for SRY og faglige råd 
E-post: ahb@udir.no 
 
 

 
Vår dato: 
28.08.2018 
Vår 
referanse: 
2018/12989 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/5.endringer-i-tilbudsstrukturen/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/5.endringer-i-tilbudsstrukturen/


hva en søknad minimum må inneholde. Krav om læreplasser, intensjonsavtaler, 
terskelverdier og tilsvarende var ikke fremsatt som et krav i rutinene. 

I SRY-møtet 29.10.2014 ble det avklart at SRY skal være et overordnet rådgivende organ 
og konsentrere seg om saker som er av overordnet karakter. De faglige rådene skal 
jobbe med saker som angår sine respektive utdanningsprogram. 

 
2.2. De faglige rådene behandler selv endringer i tilbudsstrukturen 

I forlengelsen av nyoppnevningen av faglige råd og SRY i 2012, fikk SRY og rådene nye 
mandater. I mandatene skulle råd fra faglige råd om Vg3 vektlegges spesielt. De faglige 
rådene fikk også i oppgave å «behandle saker som gjelder mindre endringer i læreplaner 
på Vg2- og Vg3-nivå eller mindre endringer i tilbudsstrukturen». Det nye mandatet 
innebar at forslag om endringer i tilbudsstrukturen ikke lenger skulle legges frem for 
SRY, slik som opprettelse av nye Vg3, nye kryssløp og lignende.   

 

2.3. Nye mandater fra høsten 2017 ga de faglige rådene avgjørende 
innflytelse  

Ved nyoppnevningen av SRY og faglige råd høsten 2017 fikk de faglige rådene og SRY 
igjen nye mandater. De faglige rådene fikk nå avgjørende innflytelse på Vg3-læreplaner. 
Erfaringer med piloten der fire faglige råd hadde avgjørende innflytelse på Vg3-
læreplanene var noe av årsaken til dette. I piloten var rådene involvert hele veien i 
beslutningsprosessen. Basert på dette, inkluderte også Udir denne involveringen til å 
gjelde saker om endringer av tilbudsstrukturen. Det nye mandatet for de faglige rådene 
ble også endret til at: «Myndighetene skal legge særlig stor vekt på de faglige råds 
forslag til endringer i tilbudsstrukturen på Vg3». Selve dokumentet om rutiner for 
endringer i tilbudsstrukturen, det vil si hva som skal til for å få endringer, ble også 
revidert, og vedtatt av SRY i møtet den 13.09.2017. 

Den nye saksgangen og retningslinjene for endringer av tilbudsstrukturen er beskrevet i 
detalj i retningslinjene for trepartssamarbeidet: 

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-
fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/5.endringer-i-
tilbudsstrukturen/ 

 

2.4. Faglige råd og Utdanningsdirektoratet saksbehandler alle 
endringsforslag 

Det er fortsatt de faglige rådene som behandler endringer i tilbudsstrukturen på Vg2 og 
Vg3 nivå uten at dette legges frem for SRY. Etter det nye mandatet samarbeider de 
faglige rådene tett med direktoratet i hele prosessen. Selv om retningslinjer for endringer 
av tilbudsstrukturen ikke gir noen krav om antall læreplasser, intensjonsavtaler eller 
terskelverdier, opplever direktoratet at rådene selv er pågående når det gjelder 
intensjonsavtaler. Alle forslag diskuteres og vurderes bredt både internt i direktoratet og 
i de faglige rådene. Utdanningsdirektoratet legger særlig stor vekt på forslag fra de 
faglige rådene om endringer i tilbudsstrukturen på Vg3. Direktoratet fremmer selv ingen 
forslag om endringer i tilbudsstrukturen uten vurdering av det aktuelle faglige rådet.  

 

3. Forslag til vedtak 
Informasjonen tas til orientering. 

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/5.endringer-i-tilbudsstrukturen/
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https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/5.endringer-i-tilbudsstrukturen/


SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING 
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 

e-post: post@utdanningsdirektoratet.no, internett http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/ 

 

Vår saksbehandler: Marianne Seim Morken 
E-post: msm@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 12 67 
 

 
Vår dato: 
4.09.2018 
Vår 
referanse: 
2018/10544 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

SRY-møte 5 
2018 

 
Dato: 13.9.2018 
Sted: Utdanningsdirektoratet 
 
 

 

SRY O17-5-18  Informasjon om nettbasert kompetansetilbud i 
vurdering for fagopplæring 

Dokument Til orientering 
Innstilling Informasjonen tas til orientering 
Vedlegg Ingen 

 
 
Informasjon om nettbasert kompetansetilbud i vurdering for fagopplæring 
 
Høgskolen i Innlandet utvikler på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir) et nytt nettbasert 
kompetansetilbud i vurdering rettet mot lærebedrifter og prøvenemnder. Etterutdanningstilbudet 
er en del av strategien «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere», og er rettet mot 
instruktører, faglige ledere og prøvenemnder. Dette notatet gir en informasjon til SRY om 
kompetansetilbudet. 
Bakgrunn for saken 
Utdanningsdirektoratet ble gjennom oppdragsbrev 07-16 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å 
utdype følgende tiltak som er en del av «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeider»: 

• Vurdere å utvide kompetansehevingstiltaket «Vurdering for læring» ved å alge en egen 
modul som er skreddersydd for fagopplæringen. 

• Vurdere behovet for og eventuelt sette i gang kompetanseutviklingstilbud for 
prøvenemder. Dette i samarbeid med partene. 

SRY opprettet en arbeidsgruppe som var involvert i løsningen av oppdraget og svaret på 
oppdragsbrevet ble behandlet i SRY før oversendelse til KD juni 2016.  

Det stilles store krav til yrkesfaglærernes, lærebedrifters og prøvenemdenes 
vurderingskompetanse i forskriften, kapittel 3. Selv om det er lite som skiller lærlingenes rett til 
underveis- og sluttvurdering fra elevens rett, er de pedagogiske og faglige kravene som 
opplæringsloven stilles til de faglige ledere, instruktører og prøvenemndsmedlemmer svakere enn 
de som stilles til faglærere for elever. Forskning og tilbakemeldinger fra sektoren viser at det er 
behov for økt kompetanse. Udir mener derfor at det bør foreligge et tilbud om pedagogisk og 
faglig kompetanseheving til faglig leder, instruktør og prøvenemndsmedlemmer. En 
gjennomgående tilbakemelding fra fylkeskommunene er at de ønsker flere nettbaserte ressurser 
og støttemateriell som kan være til støtte i kompetanseutviklingen.1 

 

Udir foreslo med bakgrunn i dette blant annet at det skulle utvikles et nettbasert 
kompetansetilbud i vurdering rettet mot aktører i fagopplæringen. Ett nettbasert 

                                                           
1 For å få innsikt i fylkeskommunenes omfang av kompetansetiltak og behov for støtte, ble det våren 2016 sendt ut en spørreundersøkelse 
og i tillegg gjennomført fokusgruppeintervju med ulike aktører i fagopplæringen. 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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kompetansetilbud gir mulighet til å nå faglig leder, instruktør og prøvenemnder der de er, og kan 
også inkludere andre aktører som er involvert i lærlingens opplæring. 

Kort om det nettbaserte kompetansetilbudet  
Det nettbaserte kompetansetilbudet skal bidra til å øke deltakernes vurderingskompetanse og til 
å utvikle en felles forståelse (tolkningsfellesskap) i vurdering og lokalt arbeid med læreplanene. 
Kurset skal være en ressurs for fylkeskommunene og kunne benyttes som en del av 
fylkeskommunenes kompetansetiltak i fagopplæring, f.eks kombineresmed samlinger og/eller 
lærende nettverk i regi av fylkeskommunene. 
Kompetansetilbudet starter opp høsten 2018 og består av to kurs:  
 - Et nettkurs for instruktører og faglige ledere i lærebedrift (kursoppstart f.o.m 10.09.2018)  
 - Et nettkurs som er rettet mot prøvenemndene (kursoppstart f.o.m 12.11.2019)  
 
Det er lagt opp til at deltakerne selv velger oppstart og fremdrift i kurset. Kursene er praksisnære 
med faglig påfyll og konkrete ideer/tips om hvordan vurderingspraksisen kan utvikles gjennom 
utprøving i egen praksis. Kursene vektlegger erfaringsdeling, og det er lagt til rette for kontakt 
med andre kursdeltakere på tvers av bedrifter og fylker. Høgskolen i Innlandet utsteder kursbevis 
til deltakerne ved gjennomført kurs.  
 
 
Påmelding og finansiering av deltakeravgift  
Udir dekker deltakeravgift for et begrenset antall deltakere høsten 2018. I første omgang vil dette 
dreie seg om ca 550 deltakere på hvert kurs i høst, med antall plasser likt fordelt på 
fylkeskommune. Ettersom tilbudet er nytt og starter opp i høst, ønsker Udir å legge til rette for at 
alle fylkeskommunene som ønsker det har mulighet til å prøve ut tilbudet i første runde og å 
gjøre seg erfaringer med hvordan kursene fungerer.  
 
Udir tar sikte på å dekke deltakelse for fylkeskommune i et større omfang neste år, avhengig av 
tildelingen i statsbudsjettet for 2019. Det vil også være aktuelt å åpne opp for at 
fylkeskommunene ved å dekke deltakeravgift, kan melde på flere deltakere enn det som blir 
finansiert av Udir. Det vil i tillegg være relevant å åpne kursene for andre aktører som dekker 
deltakeravgiften selv.  
 
Fra 2019 skal midlene til kompetanseutvikling for pedagogisk personell i videregående opplæring 
desentraliseres (desentralisert ordning innføres). For yrkesfag innebærer dette at 
fylkeskommunene vil få et større handlingsrom når det gjelder å prioritere og fordele midler til 
ulike kompetansetiltak.  
Det vil bli avklart på et senere tidspunkt hvordan desentralisert ordning vil påvirke organiseringen 
av det nettbaserte tilbudet i vurdering.  
 
Samlinger for fylkeskommunene  
Det ble gjennomført en dagssamling for fylkeskommunene 8. mai 2018. Formålet var å gi 
informasjon om og innføring i kurset rettet mot lærebedrifter. Samtidig fikk fylkeskommunene 
mulighet til å komme med innspill på innhold i kompetansetilbudet og organisering av 
påmeldingene. Alle fylkeskommunene var representert på samlingen.  
 
Den 12. og 13. september har Udir invitert til konferansen «Samarbeid om kvalitetsutvikling av 
prøvenemndenes arbeid», der fylkeskommunene er målgruppe. Invitasjon er sendt 
fylkeskommunene. Formålet med konferansen er å få inspirasjon og ideer til å videreutvikle 
kvaliteten på fag- og svenneprøven gjennom faglig påfyll, erfaringsdeling og faglig diskusjon.  
 
Dette er en oppfølging av tilsvarende konferanse som ble gjennomført høsten 2017 og som fikk 
svært gode tilbakemeldinger. Det settes av tid på konferansen for informasjon og gi i en innføring 
i det nettbaserte kurset rettet mot prøvenemndene.  
 
Udir tar sikte på å invitere fylkeskommunene til samling(er) også i 2019, bl.a for å utveksle 
erfaringer knyttet til det nettbaserte kompetansetilbudet. Tilbakemeldinger fra fylkeskommunene 
viser at det er et stort behov for å diskutere og dele erfaringer, og det nettbaserte 
kompetansetilbudet kan bidra til å skape en felles referanseramme for fylkeskommunene.  
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Det nettbaserte tilbudet vil bli presentert på «Arena for kvalitet i fagopplæringen» på Hamar den 
28. og 29. november 2018 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen tas til orientering 
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SRY-orienteringssak O18-5-18 KD informerer om saker og prosesser 

innenfor fag- og yrkesopplæringsfeltet 
Dokument Til orientering 
Innstilling Informasjonen tas til orientering 
Vedlegg Ingen vedlegg 

 
Bakgrunn for saken 
 
KD informerer SRY om aktuelle saker innen fag- og yrkesopplæringen. 
 
  
Forslag til vedtak  
Informasjonen tas til orientering 
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