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Dagsorden: 

 
31-18 Godkjenne innkallingen til dagens møte 

 

Vedtak: 

Rådet godkjenner innkallingen.  

 

32-18 Godkjenne referatet fra møtet 24. mai 2018  

Vedlegg:  

- Referat 24.5.18 

 

Vedtak: 

Rådet godkjenner referatet. 

 

33-18 Orienteringssaker: 

 

Ny konstituering av AU når rådet igjen er fulltallig 

Alle råd skal nyoppnevnes fra 1.oktober. 

 

Møteplan i 2018:  

- Mari har avklart med sekretariatet at rådsmøtet 25.10 avholdes som planlagt.  

- AU har kontakt med Telemark fylkeskommune for å planlegge programmet for 

fylkesbesøket, mer info kommer. Rådsmedlemmene må holde av datoene – tre 

hele dager.  

 

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 Vg3, etter ny tilbudsstruktur. Beskrivelsen skal også kunne bidra til å revidere 

europass fagbeskrivelser.  

 

Vedlagt til dette rådsmøte fulgte en beskrivelse av det sentrale innholdet 

(sluttkompetansen) for hvert lærefag.  

- Det mangler beskrivelse av Vg3 Steinfaget. Beskrivelsen for Vg3 Trevare- og 

bygginnredningsfaget ble delt ut i møtet.  

- 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. 

- En oppdatert felles tekst om bygg og anleggsteknikk i et samfunnsperspektiv ble 

presentert i møtet. Her ble det kommentert at de tverrfaglige temaene fra 

overordnet del bør inn, samt omtale om hvordan arbeidslivet er organisert, 

partssamarbeid og arbeid mot arbeidskriminalitet/svart økonomi. Det ble også 

kommentert at det er kommet tekstinnspill på vegne av anleggsbransjen.  

 

AU mottok ingen innvendinger til dokumentene for hvert lærefag i forkant av rådsmøtet. 

Rådet gikk kort gjennom hvert lærefag hvor det ble gitt anledning for å gi kommentarer.  

En tilbakemelding som gikk igjen var å be fageierne om å dele kompetansemålene/ 

arbeidsområder i kunnskap og ferdigheter der det ikke er gjort. Slik kan det sentrale 

innholdet i lærefagene bli sett i sammenheng med arbeidet med en kunnskapstest ifm. 

fag- og svenneprøven. 

 

Vedtak: 

Dokumentene sendes i retur til fageierne sammen med rådets kommentarer, med en frist 

for å levere revidert versjon i god tid innen 1.september.  
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35-18 Synspunkter på Vg1 læreplanen og progresjon til Vg2 og Vg3 

 

Rådsleder innledet til saken med utgangspunkt i vedlegg 2: omtale av progresjon i 

opplæringen. Ettersom læreplanarbeidet på Vg1 har oppstart i midten av oktober ønsker 

rådet å levere noen samlede synspunkter 1.september sammen med beskrivelsene for 

hvert lærefag. 

 

Vedtak: 

Inge lager et utkast sammen med de øvrige lærerrepresentantene. Utkastet sendes på en 

høring i rådet per epost.  

 

36-18 Forslag til personer til læreplangrupper 

 

Vedlagt rådsmøtepapirene er en oversikt over forslag til personer for læreplangrupper i 

Vg3. Læreplangrupper på Vg3 oppnevnes etter forslag fra rådene. 

 

Rådet kan i tillegg angi hvem fra Vg3-gruppene som kan være aktuelle for 

læreplangrupper på Vg1 og Vg2, men her mottar også Udir mange forslag via 

lærerorganisasjonene sentralt og via åpen lenke på udir.no.  

 

Det ble ikke tid i rådsmøtet til å gå gjennom forslagene for hver læreplangruppe. I mange 

tilfeller er det imidlertid flere forslag til personer enn det er plass til i hver gruppe. 

Rådsmedlemmene/organisasjonene vil derfor bli bedt om å angi prioriteringer for hvem 

de vil ha med.  

 

Vedtak: 

Rådsmedlemmene/organisasjonene vil få en bestilling per epost om å prioritere sine 

forslag innen 1.september. 

 

37-18 Vurderingsordninger i bygg og anleggsteknikk 

 

Rådsleder innledet til saken. AU i rådet har varslet for KD at faglig råd for bygg og 

anleggsteknikk drøfter vurderingsordningene i BA. For eksempel, hvilken rolle vil 

tverrfaglig eksamen ha på Vg2 når det er en-faglige VG2? 

 

Faglig råd for elektrofag har et arbeid hvor de ser på fag/svenneprøven. Jørgen har 

deltatt i noen av deres møter. 

 

Det som kommer ut av dette ønsker AU å ta opp på rådsmøtet 25.oktober. 

Da håper vi at Udir har fått oppdraget fra KD om modulforsøket. Da kan vi koble de to 

diskusjonene, nærmere bestemt hvordan ønsker rådet at vurderingsdelen av forsøket 

skal utformes. 

 

Vedtak: 

Saken tas opp på neste rådsmøte. 

 

38-18 Modulforsøk i bygg og anleggsteknikk 

 

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

modulforsøket for byggenæringen. En av betingelsene for bygg og anleggsteknikk sin 

deltakelse at det i forsøket skal utvikles prøveformer som innebærer en kunnskapstest i 

forbindelse med fag- eller svenneprøven. Flere av fageierne har skrevet i sine 

sluttkompetanser at de ønsker en slik kunnskapstest.  

 

Udir har ikke mottatt oppdraget om fra KD ennå, det vil derfor komme mer informasjon 

så snart oppdraget foreligger. 

 

Vedtak: 

Rådet tar informasjonen til orientering. 
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39-18 Eventuelt 

 


