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Dagsorden: 

 
xx-18 Fellesdel i auditoriet 

Saker 

1. Orientering om implementering av tilbudsstrukturen og nye læreplaner 

2. Yrkesfagspesifikke deler i læreplanene i norsk og engelsk 

 

60-18 Godkjenne innkallingen til dagens møte 

 

Vedtak: 

Rådet godkjenner innkallingen med to saker til eventuelt 

 

61-18 Godkjenne referatet fra møtet 13. november 2018  

 

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, Lo, Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet deltar i 

utviklingen av tilbudene sammen med fagskolene og NOKUT. Det vil bli utviklet etter- og 

videreutdanningsløp i regi av fagskolen, hvor det åpnes for kortere moduler enn et 

halvår, f.eks. på 5 og 10 studiepoeng. Første oppstart vil være høsten 2019 (Den digitale 

fagarbeideren), og nye tilbud utvikles løpende for år 2020. NHO Service kommenterer at 

slike tilbud også kan være aktuelle for driftsfagene. 
 

Fylkesbesøket i Telemark 

AU foreslår å sette dette opp som sak på første rådsmøte i 2019. Hensikt er å drøfte noen 

tema med bakgrunn i de erfaringer som rådet gjorde på fylkesbesøket i Telemark.  

 

Søknad om å opprette Vg3 byggmontasjefaget 

BNL har mottatt innspill fra Fellesforbundet og søknaden vil bli sendt til Udir innen kort 

tid. 

 

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 

 

Overordnet fremdriftsplan for læreplanutviklingen: 
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Status for arbeidet: 

Udir er i samråd med Jørgen Leegaard i gang med å sende ut eposter med invitasjoner til 

de som er plukket ut til å delta i læreplangrupper på Vg2 og Vg3. Målet er at alle 

læreplangrupper skal være oppnevnt før jul, og de vil da publiseres på udir.no. Selve 

arbeidet starter i mars 2019. 

 

Innspill til det første utkastet til kjerneelementer fra læreplangruppen på Vg1: 

- Anvendelse av faget: bør også inkludere dokumentasjon. Materialbruk og 

materialkunnskap kan forsterkes. Å kunne bruke kunnskap til å løse helt nye 

oppgaver kan også forsterkes 

- Kommunikasjon: Bra at det er med som et kjerneelement. Viktig at det også 

rommer arbeidsmiljø og kommunikasjon med kollegaer. Parter og avtaleverk bør 

også inn her. 

- HMS: Ønsker at kjerneelementet uttrykket HMS videre enn det som her er 

foreslått. Bør forsterke miljø-delen knyttet til bærekraft og det grønne skiftet. HMS 

er mer enn kun det fysiske miljøet på arbeidsplassen, det handler om både indre 

og ytre miljø.  

- Digitalisering: Blir ofte et tomt begrep, og det bør forklares nærmere. Rådet 

drøfter muligheten for å erstatte digitalisering med teknologi som overskrift. 

Herunder kan digitalisering også bli forklart i teksten. Teknologi kan også romme 

bærekraft og ressursbruk på riktig måte.  

 

Vedtak: 

Rådet tar status for arbeidet til orientering. Jørgen Leegaard formidler rådets innspill på 

det første utkastet til kjerneelementer til læreplangruppen.   

 

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

Innledning til denne saken ble gitt i fellesdelen av rådsmøtet. 

 

Kommentarer fra rådet: 

- FRBA mener helt klart at norskundervisningen må fordeles både på Vg1 og Vg2. 

Gitt at læring er en prosess, er det uheldig å ikke ha noe norskundervisning på 

Vg1. Lærere på Vg1 bygg og anleggsteknikk møter mange elever med lese- og 

skrivevansker. Disse vanskene vil forsterkes om man legger norskundervisningen 

først til Vg2-nivået. 

- FRBA mener at kompetansemålene i utkastet er formulert ut fra en idé om at det 

finnes ulike typer norsk. Det er feil utgangspunkt. Det finnes bare en type norsk 

og den bruker vi i ulike sammenhenger.Det er unatulig å skille mellom hva som er 

«norsk» og hva som er «yrkesrettet» norsk. Alle kompetansemål må derfor 

tilpasses det utdanningsprogrammet som eleven går på og til de 

arbeidssituasjoner og oppgaver som eleven står ovenfor. Slik vil vi fremme 

motiverende læring og sammenhenger på tvers av fag.  
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- Yrkesretting må handle om å ta utgangspunkt i arbeidssituasjoner/oppgaver: for 

bygg- og anleggsfagene er rapportering, kommunikasjon og dokumentasjon en 

naturlig del av utøvelsen av yrket. 

- Videre er det å forstå lov- og avtaleverk, bruksanvisninger/beskrivelser av 

oppgaveutførelse, samt kompetanse i jobbsøking særlig relevant. 

- FRBA mener at det må utvikles gode veiledere/støttemateriell som er tydelig på 

hvordan norsk- og engelskundervisningen skal yrkesrettes mot det spesifikke 

utdanningsprogrammet. 

- Språket i utkastet til kompetansemål er flere steder utilgjengelig og unødvendig 

kompliserende. Et eksempel er «retoriske appellformer» 

- Flere kompetansemål i hhv norsk og engelsk har samme hensikt, men en bruker 

to forskjellige formuleringer. Hvorfor ulik formulering – foreslår å bruke samme 

formuleringer på tvers av fag hvor målet med kompetansemålet er likt. Eksempel: 

kompetansemål i begge fag som handler om å bruke ordforråd/fagterminologi 

knyttet til eget programområde. 

 

Vedtak: 

Rådet gir innspill i tråd med kommentarene over innen den gitte fristen, 

rådsmedlemmene leser og kommenterer utkast per epost. 

 

65-18 Forslag om navneendringer innen bygg- og anleggsteknikk 

1. Vg3 Trevare- og bygginnredningsfaget 

2. Vg3 Murerfaget 

3. Vg3 Malerfaget 

4. Vg3 Feierfaget 

 

Vedtak: 

1. Vg3 Trevare- og bygginnredningsfaget: Rådet støtter Norske Trevarer sitt forslag 

om å bytte navn på lærefaget til Vg3 snekkerfaget. Yrkestittel kan opprettholdes 

og opplæringen skal fortsatt føre til svennebrev. Rådet støtter BNLs brev av 

22.11.18 hvor det anbefales å avvente en ny diskusjon om plassering av 

møbelsnekkerfaget til det foreligger utkast til læreplaner i fagene. 

2. Vg3 Murerfaget: Rådet støtter forslag om å bytte navn på lærefag og yrkestittel, 

men presiserer at forslaget bør være: Vg3 Murer- og flisleggerfaget, med 

yrkestittel Murer- og flislegger. Opplæringen skal fortsatt føre til svennebrev. 

3. Vg3 Malerfaget: Saken utsettes til det foreligger et omforent forslag fra partene.  

4. Vg3 Feierfaget: Rådet støtter Fagforbundets forslag til nytt navn på feierfaget; 

Vg3 Brannforebyggerfaget. Opplæringen skal fortsatt føre til svennebrev. 

 

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 

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. 
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Vedtak: 

Arbeidsutvalget går gjennom rapporten, og lager et utkast til tilleggsdokument som 

belyser vurderingsordningene sett spesielt i lys av bygg- og anleggsteknikkfagene. 

Notatet legges frem i neste rådsmøte for videre innspill og diskusjon. FRBA vil delta i den 

videre prosessen med FREL og FRTIP. 

 

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. 

 

Vedtak: 

I enighet med rådet har BNL og Fellesforbundet funnet to kandidater til klagenemden. KS 

får i oppgave å foreslå ytterligere 1-2 kandidater med kort frist. 

 

68-18 NOKUT: Behov for nye sakkyndige/varaer 

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

betongfagarbeiderfaget.  

 

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. 

 

Vedtak: 

Fellesforbundet og BNL er i prosess med å avklare sine forslag. Forslag videreformidles 

via sekretariatet. 

 

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. 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-

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? 

 

Vedtak: 

For FRBA er det viktig at det ikke bygges opp systemer på siden av fagopplæringen. For 

overnevnte problemstilling vil løsningene være at Vg3 læreplangruppene har god kontakt 

med kjedeskolene (f.eks. i varehandelen) for å få med relevant innhold. Kjedeskoler kan 

også søke om å bli friskoler, og undervise etter offentlige læreplaner (Et eksempel fra BA 

er Hjerleid skole på Dovre).  
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FRBA mener at det ikke er noen lærefag fra bygg- og anleggsteknikk som er relevante i 

denne sammenhengen. Imidlertid kan vi spille inn at det kan være aktuelt for flere av 

våre Vg2-områder å inkludere kompetansemål iht. å oppfylle stillasforskriften. For Vg2 

tømrer og Vg2 betong og mur er det aktuelt med kompetanse på å bygge stillas over 9 

meter, mens for Vg2 ventilasjon, membran og taktekking samt Vg2 overflateteknikk er 

aktuelt med kompetanse på å bygge stillas fra 2-5 meter og 5-9 meter. 

 

Fagbrev-utdanningen som stillasbygger omfatter mer enn det stillasforskriften dekker, 

blant annet innkledning av hele bygg og takkonstruksjoner. Videre er det påbudt med 

fagbrev for dem som jobber offshore. 

 

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. 

 

Vedtak: 

Rådet følger denne saken videre og forventer involvering fra Utdanningsdirektoratet. 

Rådet beskrev to forskjellige løsninger for fordypning i sin Utviklingsredegjørelse. Rådet 

vil arbeide med fordypninger i læretiden, Vg3. Anleggsfagene forholder seg til gjeldende 

fastsatte struktur. Til neste rådsmøte vil AU legge frem flere eksempler på ønske og 

behov for fordypninger i eksisterende lærefag i bygg- og anleggsteknikk.  

 

Rådet har tidligere blitt enige om flere forutsetninger for innføring av fordypninger, 

herunder 1) at fordypninger skal gjelde Vg3 – læretiden, og være for de lærefag hvor 

fageierne ser et ønske og et behov for det fra bransjemessige forhold, 2) at fordypningen 

skal fremkomme av vitnemålet, ikke på fag/svennebrevet, og 3) at en fordypning må 

kunne justeres/oppdateres lettere enn en det er å oppdatere læreplaner i dag.  

 

71-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72-18 

Eventuelt 

 

Nasjonalt fagskoleråd 

Jørgen Leegaard informerte rådet om at Nasjonalt fagskoleråd har nedsatt en 

arbeidsgruppe som skal utrede om noen fagskoleutdanninger skal kunne plasseres på 

nivå 6 i kvalifikasjonsrammeverket. Det er samme nivå som bachelorutdanningene er på.  

 

Dette sammenfaller med rådets synspunkter, ref. at FREL og FRBA tidligere har drøftet at 

enkelte eller deler av lærefagene ligger på nivå 5. OsloMet har også utredet for 

mesterbrevnemden at mesterbrevkvalifikasjonen, ved en eventuell innplassering i 

kvalifikasjonsrammeverket, bør kunne ligge på nivå 6. Rådet mener at det bør være 

kompetansemålet/læreutbyttebeskrivelsen som definerer hvilket kvalifikasjonsnivå 

utdannelsen skal ligge på, og ikke utdanningen som sådan. 

 

Utdanning.no og faglig råd som kontaktpunkt for oppdatering av 

yrkesbeskrivelsene 

Sekretariatet informerte om behov for å oppdatere en rekke yrkesbeskrivelser innen bygg 

og anleggsteknikk på utdanning.no. Det er redaksjonen til Utdanning.no som har ansvar 

for å oppdatere beskrivelsene, og rådet er kontaktpunkt ut mot bransjene og fageierne.  

 

Vedtak: 

Rådet vil at revideringer av beskrivelsene tas opp til behandling på rådsmøtene. Før det 

meldes behovet fra Utdanning.no til sekretariatet og AU som videreformidler kontakt til 

de rette fagpersonene. 

 

 

 


