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Innkalling til møte i Faglig råd for bygg- og 

anleggsteknikk 
 

Onsdag 15.august 2018 sted: Utdanningsdirektoratet i Oslo, møterom 3 i 1.etg. 

Kl. 10.00-15.30 

 

 

 

 

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 

Ikke oppnevnt nytt medlem Skolenes Landsforbund 

Ola Ivar Eikebø KS 

Turid Borud KS 

Alida de Lange D'Agostino Elevorganisasjonen 

  

Fra Utdanningsdirektoratet  

Mari Bakke Ingebrigtsen Avdeling for fagopplæring 

Hatice Bunsoon Lærling 
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Dagsorden: 

 
31-18 Godkjenne innkallingen til dagens møte 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet godkjenner innkallingen.  

 

32-18 Godkjenne referatet fra møtet 24. mai 2018  

Vedlegg:  

- Referat 24.5.18 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet godkjenner referatet. 

 

33-18 Orienteringssaker: 

 

 

Ny konstituering av AU når rådet igjen er fulltallig 

 

Møteplan i 2018: 

 

Rådsmøte 25.10.2018 

Fylkesbesøk i Telemark 13-15.11.2018 

Rådsmøte 06.12.2018 

 

 

 

 

34-18 Det sentrale innholdet/sluttkompetansen 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.  

 

Vedlagt til dette rådsmøte følger en beskrivelse av det sentrale innholdet 

(sluttkompetansen) for hvert lærefag.  

 

Sekretariatet og rådsleder har lagt tekstene inn i en lik mal. Punktet om omfanget av fag- 

og svenneprøven er hentet ut og samlet i et eget dokument. Det samme gjelder omtale 

av progresjon fra vg1-vg2-vg3. Beskrivelsene er ulik i sin form og i vedlegget som heter 

hjelpedokument finnes en kommentar til hvert lærefag.  

 

Det foreligger to ulike beskrivelser for glassfaget. Arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden 

er blitt bedt om å bli enige om ett dokument. 

 

En beskrivelse av det sentrale innholdet i byggmontasjefaget er også lagt ved, selv om 

dette faget ikke er vedtatt opprettet av myndighetene ennå. 

 

Det mangler p.t. beskrivelse for to av lærefagene: 

- Trevare- og bygginnredningsfaget (tas opp i møtet) 

- Steinfaget  

 

En oppdatert felles tekst om bygg og anleggsteknikk i et samfunnsperspektiv vil bli 

presentert i møtet.  

 

Dersom rådsmedlemmene har vesentlige innvendinger til noen av dokumentene, bes de 

sende kommentarene til AU i god tid før rådsmøtet. 

 

Vedlegg: 

- Alle lærefag samlet i ett dokument 

- Hjelpedokument: Kommentarer til hver beskrivelse 
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- «Vedlegg 1: Omtale av fag- og svenneprøven» 

- «Vedlegg 2: Omtale av progresjon i opplæringen» 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet  

 

35-18 Synspunkter på Vg1 læreplanen og progresjon til Vg2 og Vg3 

 

Rådsleder innleder. 

Diskusjonen kan ta utgangspunkt i Vedlegg 2: omtale av progresjon i opplæringen.  

 

Rådet drøfter saken i dette møtet og leverer samlede synspunkter 1.september sammen 

med beskrivelsene for hvert lærefag. 

 

Vedlegg: 

- «Vedlegg 2: Omtale av progresjon i opplæringen» 

 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet  

 

36-18 Forslag til personer til læreplangrupper 

 

Vedlagt er en oversikt over forslag til personer for læreplangrupper i Vg3 som er meldt 

inn til rådet. For Vg1 og Vg2 har Udir i tillegg sendt ut en forespørsel via udir.no med frist 

1.septembet.  

 

Rådet kan angi hvem fra Vg3-gruppene som kan være aktuelle for læreplangrupper på 

Vg1 og Vg2.  

 

Frist for tilbakemelding til Udir er 1.september. 

 

Vedlegg: 

- Covernotat fra Udir 

- Oversikt over innmeldte forslag til rådet (excel-fil) 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

 

37-18 Vurderingsordninger i bygg og anleggsteknikk 

 

Rådsleder innleder til saken. 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

 

38-18 Modulforsøk i bygg og anleggsteknikk 

 

Rådsleder orienterer rådet om møtene med statsråden i juni og det kommende 

modulforsøket for byggenæringen. 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

 

39-18 Eventuelt 

 


