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Innkalling til møte i Faglig råd for bygg- og 

anleggsteknikk 
 

Torsdag 6.desember 2018 sted: Utdanningsdirektoratet 

kl. 10.00-11.00 Fellesdel i auditoriet – se egen agenda 

kl. 11.00-11.45 Lunsj 

kl. 11.45-15.30 Rådsmøte i møterom 5 

kl. 17.00 Juleavslutning med middag på Grand Café 

 

 

 

 

Medlem 

 

Representerer 

Jørgen Leegaard BNL 

Thomas Norland BNL 

Terje Eikevold MEF 

Anne Jensen NHO Service 

Rune Berg YS 

Marie Slåen Granøien Fellesforbundet 

Hege Skulstad Espe Fellesforbundet 

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 

  

Meldt forfall:  

Brede Edvardsen Norsk Arbeidsmandsforbund 
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Dagsorden: 

 
xx-18 Fellesdel i auditoriet 

 

Vedlegg 

- Egen innkalling med saksliste 

 

60-18 Godkjenne innkallingen til dagens møte 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet godkjenner innkallingen.  

 

61-18 Godkjenne referatet fra møtet 13. november 2018  

 

Vedlegg 

- Referat fra møtet 13.11.18 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet godkjenner referatet. 

 

62-18 Orienteringssaker: 

 

Bransjeprogram – midler i statsbudsjettet for 2019 

Regjeringen vil gjennomføre en kompetansereform slik at arbeidstakere ikke faller ut av 

arbeidslivet på grunn av manglende kompetanse. Det er satt av 30 mill. kroner til 

bransjeprogram rettet mot bransjer som er særlig utsatt for digitalisering og 

automatisering og annen omstilling. NHO og Fellesforbundet innleder. 
 

Fylkesbesøket i Telemark 

Erfaringer, innspill til tematikk vi bør jobbe videre med. 

 

Søknad om å opprette Vg3 byggmontasjefaget 

Viser til tidligere vedtak i rådet. 

 

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 

 

 

63-18 Læreplanutviklingen: Tidlig utkast til kjerneelementer i Vg1 bygg og 

anleggsteknikk 

 

- Status for arbeidet  

- Læreplangruppen på Vg1 har laget et tidlig utkast til kjerneelementer. Vi ser på 

utkastet i rådsmøtet. 
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Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet. 

 

64-18 Fagfornyelsen – Yrkesfagspesifikke deler i læreplanene i norsk og engelsk 

Innledning til denne saken blir gitt i fellesdelen i auditoriet. 

 

Vedlegg:  

- Saksfremlegg fra sekretariatet ettersendes 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet. 

 

65-18 Forslag om navneendringer innen bygg- og anleggsteknikk 

1. Vg3 Trevare- og bygginnredningsfaget 

2. Vg3 Murerfaget 

3. Vg3 Malerfaget 

4. Vg3 Feierfaget 

 

Vedlegg: 

- Samlet saksfremstilling for alle fire navneforslag 

- Søknad fra Norsk Trevare om snekkerfaget 

- Udirs vurdering av søknad fra Norsk trevare og bestilling til faglig råd 

- Brev fra BNL med kommentar til Norsk Trevares søknad om snekkerfagene 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

 

66-18 Rapport om fag- og svenneprøven fra arbeidsgruppe i FREL 

 

FREL foreslo i sin utviklingsredegjørelse en gjennomgang av prøvenemdenes og 

bransjenes erfaringer for fagprøvene i elektrofagene. FREL nedsatte en gruppe som har 

hatt som mandat å beskrive, vurdere og anbefale løsninger for følgende forhold knyttet til 

fagprøven:  

1. Gjennomgang av lov og forskrift 

2. Innhenting av rapporter, data og statistikk 

3. Vurdering: Hva vurderes? Hva skal vurderes i fremtiden? 

4. Hvem sitter i prøvenemndene. Kvalifikasjoner. Partsrepresentasjon 

5. Organisering av prøven: Prøvestasjoner, omfang, todeling, rammer for arbeidet, 

de fire delene 

6. Kompetanseheving av prøvenemnder 
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7. Yrkesutvalg 

8. Behovet for nasjonale bestemmelser i læreplanen om fagprøven 

 

Gruppa har hatt i alt 7 arbeidsmøter, med individuelt arbeid mellom samlingene. Det har 

vært avholdt møte med OsloMet ved Hæge Nore knyttet til prosjektet Mecvet. Det har 

også vært 3 samarbeidsmøter med arbeidsutvalgene i faglig råd TIP og BA. 

 

Vedlegg: 

- Utkast til rapport fra FREL 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

 

67-18 Behov for klagenemd i betongfaget 

Utdanningsdirektoratet har mottatt en klage på fagprøve i betongfaget, og trenger å 

oppnevne en klagenemd for faget. Faglig råd skal ifølge mandatet innstille medlemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

 

68-18 NOKUT: Behov for nye sakkyndige/varaer 

NOKUT har behov for nye sakkyndige innen tømrer-, trevaresnekker- og 

betongfagarbeiderfaget. Bakgrunnen for forespørselen er at flere av oppdragene til 

sakkyndige i de tre fagene går ut ved utgangen av 

2018. De fleste av sakkyndige og varaene ønsket å forlenge sitt oppdrag for NOKUT med 

en ny toårsperiode. Samtidig er det noen som ikke ønsker å fortsette, og andre har 

trukket seg fra oppdraget. Som et minimum skal det være 3 sakkyndige og 1 vara i en 

sakkyndigkomite. 

 

NOKUT ber FRBA foreslå følgende 

- 1 vara til betongfagarbeiderfaget 

- 1 sakkyndig til trevaresnekkerfaget 

- 1 sakkyndig i tømrerfaget 

- 1 vara i tømrerfaget 

 

Frist til NOKUT er 7.desember. 

 

Fellesforbundet og BNL avklarer sine forslag i forkant av møtet. 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

 

69-18 Innspill til deloppdrag om bedriftsintern opplæring  

Utdanningsdirektoratet skal vurdere hvordan relevante deler av innholdet i bedriftsintern 

opplæring (f.eks. kjedeskoler) kan inngå i kompetansemål i læreplanene. Vi vil se 

nærmere på lærefag der det eksisterer opplæring som gir ikke-formell kompetanse. Ikke-

formell kompetanse kan defineres som kurs eller kompetansehevende tiltak på 

arbeidsplassen i regi av et studieforbund eller andre. Fag- og svennebrev er eksempler på 

formell kompetanse. Vi vil se bort ifra opplæring som er formalisert gjennom lov og 

forskrift. 

 

Med dette som utgangspunkt har vi satt opp en foreløpig liste med lærefag vi mener vil 

kunne være relevante: 

    - Salgsfaget (kjedeskoler) 

    - Førstelinje-tjenester (avhengig av innholdet i faget) 

    - Lærefag innen IKT & Medieproduksjon  

 

For å finne gode løsninger i disse lærefagene kan det samtidig være aktuelt å hente inn 

innspill også fra lærefag der det eksisterer ordninger som bidrar til å formalisere ikke-
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formell kompetanse. Vi er fortsatt tidlig i prosessen, og ber de faglige rådene om innspill 

til det videre arbeidet med oppdraget. 

Spørsmål til faglige råd:  

 Er det andre lærefag dere mener vi bør ha med på listen, eller er det lærefag dere 

mener vi bør ta ut?  

 Har dere eksempler på ordninger som bidrar til å formalisere ikke-formell 

kompetanse slik at kandidatene får mulighet til å ta et fag- eller svennebrev?  

 Hvordan mener dere vi bør involvere bransjen og de faglige rådene i det videre 

arbeidet? 

 

Vedlegg 

- Saksfremlegg fra Udir 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

 

70-18 Fordypninger på Vg3  

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å videre utrede alternative modeller og om det 

skal innføres fordypninger på Vg3/opplæring i bedrift. Det er ikke kommet noen 

henvendelse til rådene om saken ennå, men FRBA samler tidligere innspill rådet har gitt 

om fordypninger. 

 

Vedlegg: 

- Saksfremlegg, uttalelser fra FRBA i 2016-2017 om fordypninger på Vg3 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

 

71-18 Eventuelt 

 


