
FAGLIG RÅD FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 
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: Mari Bakke Ingebrigtsen 
 
Vår dato: 
18.10.2018 
Vår 

referanse: 
2018/ 
12959 

 
Deres dato: 
 
Deres 

referanse: 
 

 
    

 

 

 
 

Innkalling til møte i Faglig råd for bygg- og 

anleggsteknikk 
 

Torsdag 25.oktober 2018 sted: Utdanningsdirektoratet i Oslo, møterom 5 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 

Marit Rødsjø 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: 

 
40-18 Konstituere rådet etter nyoppnevning  

Mari Bakke Ingebrigtsen innleder til saken. Med bakgrunn i ny tilbudsstruktur er rådene 

nå oppnevnt for tre år, perioden 2018-2021. Bygg og anleggsteknikk er ikke av de 

utdanningsprogrammene med større strukturendringer, og det er derfor ikke noen 

endringer i partsrepresentasjonen i rådet. 

 

I henhold til mandat og retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og 

Utdanningsdirektoratet skal rådet konstituere seg selv. Rådet velger leder og nestleder 

samt en tredje representant til arbeidsutvalget. Forslaget fra NHO og LO er at forrige års 

valg prolongeres ved at Jørgen Leegaard og Hege Espe velges til AU og at NHO fortsetter 

med ledervervet i ett år til. 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet velger Jørgen Leegaard (BNL) som leder i ett år, Hege Espe (Fellesforbundet) som 

nestleder i ett år og XX som medlem i arbeidsutvalget for to år. 

 

41-18 Godkjenne innkallingen til dagens møte 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet godkjenner innkallingen.  

 

42-18 Godkjenne referatet fra møtet 24. mai 2018  

Vedlegg:  

- Referat 15.5.18 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet godkjenner referatet. 

 

43-18 Orienteringssaker: 

 

Forslag til statsbudsjett for 2019 

Lenke til budsjettforslaget for Kunnskapsdepartementet 

 

Statistikk over søkere som har fått læreplass 

Lenke 

 

Arena for kvalitet 2018 28.-29. november på Hamar 

Lenke til program 

 

Møtedatoer i 2018: 

 

Fylkesbesøk i Telemark 13-15.11.2018 

Rådsmøte 06.12.2018 

 

Forslag til møtedatoer i 2019: 

 

Rådsmøte  13.02.2019 

Rådsmøte 24.04.2019 

Rådsmøte 06.06.2019 

Rådsmøte 11.09.2019 

Rådsmøte 22.10.2019 

Rådsmøte 28.11.2019 

 

 

44-18 Program for fylkesbesøket i Telemark 13.-15.november 

Faglig råd for bygg og anleggsteknikk skal på fylkesbesøk til Telemark. Det er sendt ut 

informasjon om endelig påmelding og bestilling av billetter. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20182019/id2613484/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/sokere-og-larekontrakt/
https://booking.berg-hansen.no/eventportal/#/event/75980/published/c0f47e9b1a649505f8e2f7dbbe3b054829e7dffe
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Skisse til program er utarbeidet i samarbeid med Telemark Fylkeskommune. 

 

Vedlegg 

- Skisse til program for fylkesbesøket  

 

Forslag til vedtak: 

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk tar informasjonen til orientering. 

 

45-18 NOKUT sin godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring 

 

 NOKUT sin evalueringsrapport av ordningen: Dokumentet er tidligere sendt ut, 

men vedlagt for nye medlemmer. 

 

 NOKUT-konferanse 17.oktober: Marie, Jørgen og Hege deltok, og orienterer fra 

konferansen. 

 

 Felles brev fra Takentreprenørenes forening og Ventilasjons- og 

blikkenslagerbedriftenes landsforbund: Foreningene ber om at fagene tak- og 

membrantekkerfaget og ventilasjons- og blikkenslagerfaget inkluderes i NOKUT 

sin godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. 

 

Vedlegg:  

- NOKUT sin evalueringsrapport  

- Nyhetsbrev fra NOKUT til faglige råd 

- Agenda for konferansen 17.oktober 

- Pressemelding fra NOKUT om utvidelsen av ordningen 

- Felles brev fra TEF og VBL  

 

Forslag til vedtak: 

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk støtter at fagene innlemmes i ordningen. Vedtaket 

oversendes til NOKUT. 

 

46-18 Status for utvikling av læreplaner – velge en kontaktperson fra rådet 

15.-16. oktober gjennomførte Udir første læreplansamling for læreplangruppene på Vg1. 

Jørgen Leegaard var til stede på samlingen på vegne av FRBA.   

 

Rådet skal velge en kontaktperson fra rådet som kan følge læreplanarbeidet. 

Kontaktpersonen fra faglig råd skal i samarbeid med Udir bidra i arbeidet med utvikling 

av framdriftsplaner for læreplanarbeidet. Kontaktpersonen har ansvar for å sikre at det 

sentrale innholdet i lærefagene blir ivaretatt jf. Mandat for faglig råd. Jørgen Leegaard 

har til nå vært kontaktperson for arbeidet med det sentrale innholdet i lærefagene, samt i 

arbeidet med retningslinjene for læreplanarbeidet. Det er forslag om at Jørgen fortsetter i 

denne rollen. 

 

Jørgen Leegaard gir en orientering om status for det sentrale innholdet i lærefagene, og 

hvorvidt vi mangler noen fagpersoner til Vg2 og Vg3 læreplangruppene. 

Læreplangruppene for Vg2 og Vg3 skal oppnevnes i desember, og starter sitt arbeid i 

mars 2019. 

 

Retningslinjer for utforming av læreplaner: Kunnskapsdepartementet har vedtatt en egen 

tekst for yrkesfagene.  

 

Vedlegg: 

- Rollefordeling i læreplanutviklingen 

- Retningslinjer for utforming av nasjonale og samiske læreplaner for fag 

- Kapittel om yrkesfagene i retningslinjer for utforming av læreplaner 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet tar informasjonen til orientering. Jørgen Leegaard fortsetter i rollen som 

kontaktperson fra rådet inn mot arbeidet med de nye læreplanene. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Retningslinjer-for-utforming-av-lareplaner-for-fag-/
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47-18 Forslag om navneendringer i lærefag og Vg2-områder 

Faglig råd ønsker at Udir iverksetter prosess med Kunnskapsdepartementet om 

navneendringer samtidig som læreplanarbeidet på Vg3 settes i gang. Navneendringer og 

ny læreplan bør ses i sammenheng og det er naturlig at endringene går på høring 

samtidig. 

 

Fageierne for følgende fag har fremmet ønske om endringer:  

- Vg3 Malerfaget – forslag om nytt navn er Vg3 Overflatefaget 

- Vg3 Feierfaget – forslag om nytt navn er Vg3 Brannforebyggingsfaget 

- Vg3 Murerfaget – forslag om nytt navn er Vg3 Murer- og flisleggerfaget 

- Vg3 Trevare- og bygginnredningsfaget – forslag om nytt navn er Vg3 

Snekkerfaget 

- Vg3 Ventilasjons- og blikkenslagerfaget – forslag om nytt navn er Vg3 

Blikkenslagerfaget 

- Vg2 Ventilasjon, membran og taktekking - står som arbeidstittel i matrise over 

tilbudsstrukturen 

 

Vedlegg: 

- Oversikt over forslag og begrunnelser 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

 

48-18 Byggmontasjefaget 

 

Rådet følger opp vedtak fra rådsmøte 24.mai 2018: 

 

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.  

 

Fellesforbundet har etter en lengre intern prosess gått inn for at forbundet kan støtte en 

søknad om opprettelse av faget på visse vilkår. Forslag til søknad ettersendes 

rådsmedlemmene. 

 

Vedlegg: 

- Ettersendes 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet sender inn søknad til Utdanningsdirektoratet om å opprette Byggmontasjefaget 

som eget lærefag. 

 

49-18 Kommende modulforsøk i bygg og anleggsteknikk 

 

Per 18.10 har ikke Udir mottatt oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet. 

 

Informasjon jf. statsbudsjett 2019: Regjeringa vil gjennomføre ei kompetansereform slik 

at arbeidstakarar ikkje fell ut av arbeidslivet på grunn av manglande kompetanse. 

Regjeringa foreslår totalt ein auke på om lag 130 mill. kroner til tiltak som er ein del av 

kompetansereforma. Det omfattar 37 mill. kroner til å utvikle fleksible 

vidareutdanningstilbod innanfor teknologi og digitale løysingar og 30 mill. kroner til 

bransjeprogram retta mot bransjar som er særleg utsette for digitalisering og 

automatisering og anna omstilling. Vidare foreslår regjeringa 36,3 mill. kroner til å utvide 

forsøka med modulstrukturert opplæring for vaksne, både på grunnskolenivå og i utvalde 

lærefag i fag- og yrkesopplæringa. 

 

 

Forslag til vedtak: 
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Formuleres i møtet 

 

50-18 Vurderingsordninger i bygg og anleggsteknikk 

 

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se på vurderingsordningene i forbindelse med 

de gjennomgående fagene som er inkludert i fagfornyelsen. Yrkesfag er ikke en del av 

mandatet.   

 

Forslag til vedtak: 

Rådet skriver til brev om saken som sendes til Kunnskapsdepartementet. Vi samarbeider 

med FRTIP og FREL om brevet. 

 

51-18 Eventuelt 

 


