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Sak 24-18 Godkjenning av innkalling  
Forslag til vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon godkjenner innkallingen til møte onsdag 23.05.2018. 

 

Sak 25-18 Godkjenning av referat fra møte 04.04.2018   
Vedlagt utkast til referat fra møte i Faglig råd for teknikk og industriell produksjon 04.04.2018. 

 

Vedlegg: 

- Referat 

 

Forslag til vedtak:  

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon godkjenner referatet fra møte 04.04.2018. 

 

Sak 26-18 Søknad om nytt lærefag «bilpleiefaget» 

Bilbransjenes Opplæringskontor Sør AS ønsker å søke om et nytt lærefag «bilpleiefaget». Torstein 

Haraldseid kommer i rådsmøtet for å presentere deres søknad. 



 

5 
 

Vedlegg: 

- Søknad om etablering av bilpleiefaget 

- Forslag til læreplan i bilpleiefaget 

- Intensjonsoversikt for læreplasser  

- Uttalelse fra NBF 

Forslag til vedtak: 

Formuleres etter diskusjon i møtet.  

 

Sak 27-18 Forslag fra Norsk Industri om nytt navn for utdanningsprogrammet 
for TIP 
Norsk Industri ønsker en diskusjon om navnebyttet for Teknikk og Industriell Produksjon (TIP). Vi 

foreslår "Teknologi" som nytt navn på utdanningsprogrammet (inkludert Vg1-løpet).   

Det er flere grunner til å endre navnet. For det første viser søkertallene til TIP de siste åra en 

markant nedgang, før vi fikk en oppgang på 5% i 2018. Nedgangen over tid kan forklares med 

nedgangen i oljerelatert industri, men det viser og at faget ikke har samme appell som Elektro, Bygg 

og Anlegg og Helse og omsorg, som er fag med positiv utvikling de senere år. For det andre viser 

statistikkene at kjønnsbalansen ligger stabilt på om lag 90% gutter. Navnet "Teknologi" er mer 

selvforklarende enn "Teknikk og Industriell Produksjon", eller "TIP" som det oftest blir omtalt som.   

Universitetet i Agder hadde om lag det samme problemet: med få søkere generelt, og få jenter 

spesielt. For å bøte på problemet ble det sett i gang et prosjekt kalt "Jenter og teknologi" som hadde 

som mål å øke innsøkinga av jenter til tekniske fag. I tillegg gjennomførte universitetet en del 

navneendringer:  

 "Bygg" ble til "Bygg og design"  

 "Elkraft" ble til "Fornybar energi"  

 "Maskin" ble til "Mekatronikk"  

Sammen med andre tiltak har dette ført til en dobling av innsøkinga i løpet av ti år. I samme periode 

har tallet på jenter som studerer tekniske fag ved UiA økt fra 128 til 419.   

Det som talar mot navnebytte er at TIP er godt innarbeidet i skole og næringsliv, og det tar tid å 

innarbeide et nytt navn. TIP ble innført som navn på utdanningsprogrammet i forbindelse med 

Kunnskapsløftet i 2006. TIP har og med seg "Industriell produksjon" i navnet, noe som peker klart i 

retning av hva utdanningsprogrammet inneholder, og hva slags jobb en blir kvalifisert til.   

Forenkling av navn er en fordel, men forventningene til faget må matche navnet. Slik sett passer det 

godt med enn navneendring i forbindelse med ny struktur og nye læreplaner. Tilbakemeldinga fra 

industrien er krystallklar: det er teknologien som driver utviklingen, og morgendagens operatører 

må forholde seg til mer teknologi enn i dag. Dette må gjenspeiles i de nye læreplanene – så hvorfor 

ikke og i navnet?   

Definisjon (Wikipedia): Teknologi er praktisk utførelse, anvendelse av og kunnskapen om redskaper, 

maskiner, teknikker, systemer eller metoder i håndverk eller industri i den hensikt å løse et problem 

eller utføre en særskilt funksjon. Det kan også referere til bearbeidelse av råvarer og anvendelse av 

vitenskapelig resultater for å oppnå bestemte mål, foruten til en samling av redskaper, maskineri og 

prosedyrer. Teknologi har betydelig innvirkning på mennesker foruten også andre levende veseners 

mulighet til å kontrollere og tilpasse seg deres naturlige miljø.  

Målet med navnet på utdanningsprogrammet må være å utvide søkebasen. Norsk Industri tror ikke 
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vi mister mange søkere med nytt navn, men vi tror at mange flere vil vurdere faget med et 

selvforklarende navn. Teknologi er et vidt begrep som rommer mye. Slik sett står det godt til 

utdanningsprogrammet TIP som også favner svært bredt. Den viktigste målgruppa for navnet er 15-

åringer og foresatte. Hverdagen til disse unge er i stor grad dominert av teknologi. Vi kjenner ikke 

fremtiden, men det er rimelig å anta at teknologi vil spille en stadig større rolle i livene til både unge 

og gamle. Norsk Industri tror at et navnebytte til Teknologi kan fungere som en bro mellom 

mobil/nettbrett og faget, og være med å sikre at det i framtiden blir oppfatta som relevant for 

aktuelle søkere.   

Forslag til vedtak: 

Formuleres etter diskusjon i møtet.  

 

Sak 28-18 Utkast til Retningslinjer for læreplangruppene  
 
Utdanningsdirektoratet ønsker innspill fra de faglige rådene på utkastet til nye retningslinjer for 

utforming av læreplaner for fag. Retningslinjene beskriver prinsippene for Kunnskapsløftet og 

sentrale begreper og elementer i læreplanverket. Retningslinjene skal benyttes som verktøy og 

referanse for å utarbeide læreplaner for fag, inkludert rammer for sluttvurderingen. Retningslinjene 

skal være felles for alle trinn og nivåer for å sikre en god helhet og sammenheng i hele 

grunnopplæringen.  

I vedlagte utkast til retningslinjer ønsker direktoratet kommentarer på hele dokumentet, men det er 

spesielt viktig at de faglige rådene gir innspill på noen sentrale områder som er uthevet i 

covernotatet og i utkastet: 

 Formålsteksten 

 Kapittelet om kompetanse 

 Kapittelet om vurdering 

 

Frist for innspill er 25.mai. 

 

Vedlegg: 

- FRTIPs utkast til svar 

- Utdanningsdirektoratets covernotat  

- Utdanningsdirektoratets utkast til retningslinjer for utforming av læreplaner for fag 

- Utdanningsdirektoratets utkast til målbilde for utvikling av læreplaner på yrkesfag 

- Powerpoint-presentasjon 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres etter diskusjon i møtet.  

 

 

 

 

Sak 29-18 Oppdrag om å beskrive det sentrale innholdet i hvert lærefag 
Utdanningsdirektoratet har gitt de faglige rådene i oppdrag om å beskrive det sentrale innholdet i 

hvert lærefag. Som det fremgår av vedlegget oppdrag til faglig råd så består oppdraget av fire deler: 

1. Utarbeide en tekst om sluttkompetanse  

2. Beskrive faget i et samfunnsperspektiv 

3. Vurdere progresjon i opplæringen 

4. Vurdere omfang av fag- og svenneprøven 

 

I rådsmøtet 4.april ble følgende organisering av oppdraget, og dets fire deler vedtatt: 
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Del 1: Utarbeide en tekst om sluttkompetanse og del 4 Vurdere omfang av fag- og svenneprøven 

Del 1 og del 4 skal fagpersoner skrive. Det skal være én fagperson som representerer arbeidsgiver 

og én person som representerer arbeidstaker for hver av de 55 lærefagene. 1 Fagansvarlig sendte 

henvendelse til fageierne om forslag til fagpersoner. For flere av fagene har rådet kun fått 

representant fra arbeidsgiversiden. 

 

De utnevnte fagpersonene møttes for workshop 22 mai og skal møtes 24.mai. I workshopene har 

fagpersonene utarbeidet teksten i tråd med de føringene som ligger i malen som FRTIP har 

oversendt dem.  

 

Del 2: Beskrive faget i et samfunnsperspektiv  

Lederne av FRTIPs Vg2-arbeidsgrupper fikk 18.04.18 i oppdrag å utarbeide en felles tekst som skal 

gjelde for alle lærefagene innen samme Vg2-tilbud. Lederne ble oppfordret til å samarbeide med 

resten av medlemmene av arbeidsgruppene om å utarbeide teksten. Teksten om 

samfunnsperspektiv skulle ivareta de føringer som ligger i malen, samt innspill som kom frem på 

rådsmøtet 4.april.  

 

Teksten som lederne utarbeidet ble sendt til fagpersonene i forkant av worskshopene. Fagpersonene 

har fått mulighet til å legge til 1-2 setninger dersom det er behov for spesifiseringer for det enkelte 

lærefaget.  

 

Del 3: Vurdere progresjon i opplæringen 

Organisering av del 3 er beskrevet under sak 27-18. 

 

Forslag til veien videre frem mot Utdanningsdirektoratets frist 1.september  

Fagpersonene har frist til 14.juni med å oversende sin del av oppdraget. Arbeidsutvalget foreslår 

følgende prosess frem til fristen 1.september: 

- AU gjennomgår dokumentene på AU-møte 22.juni. 

- AU sender dokumentene videre til Vg2-arbeidsgruppene. 

- Vg2-arbeidsgruppene får ansvar for å lese gjennom og komme med eventuelle kommentarer 

til dokumentene for lærefagene innen Vg2-tilbudene. Leder av Vg2-arbeidsgruppene har 

ansvar for å koordinere dette arbeidet. Innspill til dokumentene blir gjennomgått i 

ekstraordinært rådsmøte i august.  

- Fagansvarlig søker om ekstraordinært rådsmøte i august. Forslag til dato er: 16 eller 

23.august. Agendaen for rådsmøtet vil være å gjennomgå dokumentene for de 55 lærefagene 

og å gjennomgå notatet om progresjon. 

 

 

Vedlegg: 

- Oppdrag til faglig råd 

- Oversikt over fagene fordelt på faglig råd 

- Organisering av arbeidet med oppdrag til faglig råd  

- FRTIPs brev til fageierne   

- Excel-skjema med oversikt over fagpersoner  

- Mal tilsendt fagpersoner (et eksempel) 

- Mal for beskrivelse samfunnsperspektiv sendt til lederne av rådets Vg2-arbeidsgrupper (et 

eksempel) 

- Beskrivelse av samfunnsperspektiv for de 8 Vg2-områdene 

 
Forslag til vedtak: 

FRTIP slutter seg til foreslått prosess frem mot frist 1.september.  

 
 

                                                           
1 For noen fag er det vedtatt at det skal være mer enn én fagperson som representerer arbeidsgiver og mer enn én fagperson 
som representerer arbeidstaker, dette fremkommer av vedlagt Excel-skjema. 



 

8 
 

Sak 30-18 Notat om progresjon som svar på deler av oppdraget med å beskrive 

sentralt innhold i lærefagene  

I oppdraget rådet har fått fra Utdanningsdirektoratet om å beskrive sentralt innhold i lærefagene, er 

rådet blant annet bedt om å beskrive progresjon i opplæringen for hvert enkelt lærefag. Rådet 

besluttet i rådsmøtet 4.april å utarbeide et overordnet notat om progresjon innenfor 

Utdanningsprogrammet TIP, fremfor å beskrive progresjon for hvert enkelt lærefag. Dette for å 

unngå at Vg1-læreplanen og læreplanen for Vg2 industriteknologi blir en «smakebit» av alle 

lærefagene. Ellen Møller har laget et utkast til notat som har tatt utgangspunkt i innspill som kom på 

rådsmøtet 4.april. Ellen Møller gjennomgår notatet i rådsmøtet.  

Vedlegg: 

- Utkast til notat om progresjon innen utdanningsprogrammet TIP 

Forslag til vedtak: 

Formuleres etter diskusjon i møtet.  

 

Sak 31-18 Godkjenningspraksis av referat og publisering av referat på 

fagligrad.no  

Godkjenningspraksis av referat og publisering av referat på fagligrad.no ble drøftet på forrige 

rådsmøte. I etterkant av rådsmøtet videresendte fagansvarlig problemstillingen til sekretariatet. 

Sekretariatet har nå besluttet å innføre felles prosedyre for godkjenning av referat: referater fra 

rådsmøter godkjennes foreløpig av rådenes arbeidsutvalg. Deretter sendes referater til alle 

rådsmedlemmene med 1 ukes frist for å gi tilbakemelding. Deretter publiseres referatene på nett 

som godkjente referater.  

Vedlegg: 

- Epost fra Utdanningsdirektoratet om godkjenning av referater fra faglige råd 

Forslag til vedtak: 

Rådet innfører ny godkjenningspraksis av referat og publisering av referat på fagligrad.no  

 

32-18 Yrkesbeskrivelser på utdanning.no  
Utdanningsdirektoratet søker kontaktpersoner fra bransjene som kan bidra i kvalitetssikringsarbeidet 

for yrkesbeskrivelser på nettstedet utdanning.no. 

 

Flere av organisasjonene er allerede eller har tidligere vært bidragsytere til denne kvalitetssikringen. 

Utdanning.no går nå gjennom sine kontaktlister. At rådene bistår sikrer at informasjonen som 

gjengis på utdanning.no er godt forankret i arbeidslivet. 

 

Utdanning.no ser fram til en tilbakemelding fra de faglige rådene. Vi ber om innspill til 

kontaktpersoner innen 1.juni 2018. Send tilbakemelding til yrke@utdanning.no  

  

Vedlegg: 

- Brev fra utdanning.no 

- Oversikt over hvilke fag de har kontaktpersoner for og hvilke de mangler for 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres etter diskusjon i møtet.  

 

mailto:yrke@utdanning.no
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33-18 Søknad om kryssløp fra Vg1 elektrofag til Vg2 kjemiprosess- og 
laboratoriefag  
På rådsmøtet 23.02.18 presenterte NIFA forslaget om å opprette kryssløp fra Vg1 elektrofag til Vg2 

kjemiprosess. Rådet vedtok at de støttet intensjonen i henvendelsen fra NIFA om å opprette 

kryssløpet. Rådet ba NIFA sende en formell søknad til rådet, som måtte ivareta det som står i 

prosedyrene for endringer i yrkesfaglige utdanningsprogram om søknad om å opprette kryssløp. 

Rådet gjorde også NIFA oppmerksom på at det var sannsynlig at Vg1 kjemiprosess og Vg2 

laboratoriefag kom til å bli slått sammen til et felles Vg2. Rådet ba NIFA ta hensyn til dette når de 

utarbeidet søknaden. Rådet mottok 7.mai 2018 en formell søknad fra NIFA, se vedlegg. 

Vedlegg: 

- Søknad om kryssløp  

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres etter diskusjon i møtet.  

 

34-18 Forslag til klagenemndmedlemmer til bilfaget, tunge kjøretøy 
Utdanningsdirektoratet har mottatt en klage i bilfaget, tunge kjøretøy, og ber faglig råd om hjelp til å 

finne klagenemndmedlemmer. Det skal utpekes tre medlemmer hvorav to skal ha fagutdanning. For 

hver av de tre medlemmene skal det utpekes personlig varamedlemmer.  

Vedlegg: 

- Informasjonsskriv fra Utdanningsdirektoratet om oppnevning av klagenemnder  

- Informasjonsskriv faglig råd kan sende til kandidatene de forespør  

35-18 NOKUTs evaluering av godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og 
yrkesopplæring 
NOKUT arbeider med en evaluering av godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og 

yrkesopplæring. I den forbindelse ønsker NOKUT å stille de faglige rådene som har fag som er 

omfattet av ordningen noen spørsmål. Evalueringen skal ferdigstilles fra NOKUTs side i juni 2018. 

Frist for tilbakemelding er 4. juni. Tilbakemelding sendes Sigurd M. Thorsen 

Sigurd.Thorsen@nokut.no  

Vedlegg: 

- Evalueringsskjema med spørsmål 

36-18 Orienteringssaker  
 
Fylkesbesøk  

Rådet arrangerer fylkesbesøk til Oppland fylkeskommune 17-19.september. Vi skal overnatte i 

Gjøvik, og vi skal leie buss som kan transportere oss rundt 18 og 19.september. Mer informasjon om 

påmelding og bestilling av reise kommer. 

 

I samråd med Oppland fylkeskommune har arbeidsutvalget vedtatt følgende program for 

fylkesbesøket:  

 

17.september 

Ankomst Gjøvik. Rådsmøte fra kl.16-19. Felles middag. 

18. september 

- Besøk hos Øveraasen på Gjøvik 

- Besøk i Raufoss Industripark.  Informasjon om Norsk katapult 

mailto:Sigurd.Thorsen@nokut.no
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- Møte med opplæringskontoret for industrifag på Raufoss v/ Tor Magne Furusethagen og 

Asgeir Brennengen med påfølgende besøk i lærebedrifter 

- Besøk hos Nammo (våpenproduksjon) 

- Besøk hos Benteler (produksjon av bildeler) 

- Besøk hos Ragasco (kompositt gassflasker) 

- Besøk hos Plastal (lager plast/kompositt karosserideler til Volvo) 

- Lunsj i Raufoss Industripark 

- Felles middag 

19. september 

- Besøk på Lillehammer videregående avd. Nord (Tidl. Vargstad videregående skole) 

- Møte med fagopplæringskontoret og yrkesopplæringsnemnda på fylkeshuset på Lillehammer 

- Lunsj på fylkeshuset. 

 

 

Rapport fra tjenestedesignprosjekt om bruk av læreplaner  

Utdanningsdirektoratet har gjennomført et tjenestedesignprosjekt for å få innspill til hvordan 

strukturen i læreplanene kan videreutvikles for å bli gode arbeids- og styringsverktøy. Til sammen 

har 250 lærere, skoleledere, skoleeiere, instruktører og andre som jobber med opplæring i skole og 

bedrift deltatt i workshoper. Det har også vært gjennomført individuelle intervjuer. Udir har 

gjennomført prosjektet i samarbeid med Comte som er et tjenestedesignbyrå. 

Comte har skrevet en rapport som oppsummerer hvilke anbefalinger brukerne av læreplanen har til 

utvikling av ny læreplanstruktur. Noen av anbefalingene går i samme retning, mens andre peker i 

ulike retninger. Rapporten vil være en del av kunnskapsgrunnlaget Udir tar med seg i arbeidet videre 

hvor Udir må gjøre noen valg rundt ny læreplanstruktur både i fagfornyelsen og yrkesfag. 

Lenke til rapport om læreplanstruktur: https://www.udir.no/laring-og-

trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/rapport-fra-prosjekt-om-lareplanstruktur/  

Videreutdanning – informasjon om søknadsbehandlingen 

Utdanningsdirektoratet har nå fullført søknadsbehandlingen for lærere. Nedenfor finner dere generell 

informasjon om søknadsbehandlingen.  

Skole 

 videreutdanning for lærere 

 rektorutdanning 

 lærerspesialistutdanning 

Barnehage 

 videreutdanning for barnehagelærere 

 styrerutdanning 

Universitetet eller høgskolen som tilbyr det aktuelle studiet står for det endelige opptaket av 

studentene. 

Videreutdanning for lærere  

7 207 lærere får tilbud om å delta i stipend- eller vikarordningen. Les mer om søknadsbehandlingen. 

Rektorutdanning  

536 skoleledere får tilbud. Les mer om søknadsbehandlingen. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/rapport-fra-prosjekt-om-lareplanstruktur/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/rapport-fra-prosjekt-om-lareplanstruktur/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/resultat-av-soknadsbehandlingen---larere/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/rektor/resultat-av-soknadsbehandlingen---rektorutdanning/
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Lærerspesialistutdanning  

215 lærere får tilbud. Les mer om søknadsbehandlingen. 

Videreutdanning for barnehagelærere  

941 barnehagelærere får tilbud. Les mer om søknadsbehandlingen. 

Styrerutdanning  

321 barnehageledere får tilbud. Les mer om søknadsbehandlingen. 

Søknadsbehandlingen for stipender til PPU og YFL er ikke ferdig. Vi sender ut informasjon om 

resultatet når søknadsbehandlingen er avsluttet. 

Arbeidsgruppe for fag/svenneprøven 

FREL har tatt initiativ til en gjennomgang av prøvenemdenes og bransjenes erfaringer av fagprøvene 

med utgangspunkt i elektrofagene. FRTIP og FRBA er invitert med for å drøfte fagovergripende 

forhold, bl.a. en gjennomgang av lov og forskrift.  

Fordypninger på Vg3 

Udir har mottatt oppdragsbrev hvor det står at:  

«Direktoratet skal utrede alternative modeller og om det eventuelt skal innføres fordypninger på 

Vg3/opplæring i bedrift. Dersom direktoratet kommer fram til at det kan åpnes for fordypninger på 

Vg3, skal det utvikles nasjonale prinsipper og rammer for disse. Direktoratet bes komme med 

anbefalinger omkring fordypningsområder på Vg3/opplæring i bedrift til KD. Lærefag som i høringen 

var foreslått slått sammen i forbindelse med innføring av fordypningsområder, opprettholdes mens 

utredning pågår.»  

Vedlegg: 

- Oppdragsbrev 10-18 implementering av ny yrkesfaglig tilbudsstruktur 

Tilskudd til læremidler  

Utdanningsdirektoratet har lyst ut tilskudd til materiell til prioriterte fagområder i rammeplan for 

barnehager, og prioriterte fag i grunnskolen og videregående opplæring. 

Frist for søknader er 10. august 2018. 

Hele utlysningen finner dere her:https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-

laremidler/  

Utlysningen for de smale fagområdene finner dere her: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-

prosjektmidler/tilskudd-til-laremidler/#smale-fagomrader  

 

Forslag til vedtak:  

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon tar sakene til orientering. 

 

37-18 Eventuelt  
 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larerspesialister/resultat-av-soknadsbehandlingen---larerspesialistutdanning/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pedagoger-barnehage/resultat-av-soknadsbehandlingen--barnehagelarere/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/styrerutdanning/resultat-av-soknadsbehandlingen---styrerutdanning/
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-laremidler/
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-laremidler/
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-laremidler/#smale-fagomrader
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-laremidler/#smale-fagomrader
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