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Vår saksbehandler: Maiken Patricia Ek 
E-post: 
maiken.patricia.ek@utdanningsdirektoratet.no  

Vår dato: 
16.08.2018 
Vår 
referanse: 
2018/1298
4 

Deres dato: 

 
Deres 
referanse: 

 
 
 
 

Innkalling – møte 4 -2018 
Faglig ra d for teknikk og industriell 
produksjon. 

 
Sted: Utdanningsdirektoratet, møterom 10 1. etg 
Tid: Torsdag 23.08.2018 kl. 10.00-16.00 
  
Innkalt:  
Tone Kjersti Belsby 

Hans Petter Bøe Rebo 

Norsk Industri 

Norsk Industri  

Vidar Strande Norges Bilbransjeforbund  

Målfrid Rønnevik 

Liv Christiansen 

Norsk olje og gass 

Fellesforbundet 

Cathrine Ulvøy Fellesforbundet 

Bendik Flomstad Fagforbundet 

Liv Sommerfelt 

Sigmund Ørland 

Ellen Møller 

Leif Olsen 

Sissel Brusegård 

Erik Holden 

 

Utdanningsforbundet 

Utdanningsforbundet 

Skolenes Landsforbund 

KS 

KS 

Elevorganisasjonen  

 

Forfall: 

Anne Beth Gilje Løland (vara Målfrid Rønnevik 

(Norsk Olje og gass) er innkalt 

Per Christian Stubban (vara Thorleif Fjeld (KS) 

er innkalt, men kan ikke delta) 

Are Solli (vara Gunnar Amland 

(Sjømannsforbundet) er innkalt, men kan ikke 

delta 

Harald Hageland (vara Nina Helland (Industri 

Energi) er innkalt, men kan ikke delta) 

Ingrid Auglænd (vara Liv Sommerfelt er innkalt) 

 

Fra Utdanningsdirektoratet  

Maiken Patricia Ek   

André Bærby Høien 

Viil Gombos 

 

Norsk Olje og gass 

 

NHO sjøfart 

 

EL og IT-forbundet 

 

 

Industri Energi 

 

Utdanningsforbundet 

 

 

Avdeling for fagopplæring 

Lærling i Avdeling for fagopplæring 

Avdeling for læreplan videregående 

mailto:maiken.patricia.ek@utdanningsdirektoratet.no
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Andre deltakere  

Leif Aasum  

Erik Lysenstøen 

Christian Danielsen 

opplæring og voksne  

 

Faglig råd for service og samferdsel 

Faglig råd for service og samferdsel  

Faglig råd for service og samferdsel  

  

Dagsorden 

 

Sak 

38-18 

Godkjenning av innkalling  

Sak 

39-18 

Det sentrale innholdet/sluttkompetansen i hvert lærefag 

Sak 

40-18 

Navneendring El- og 

motorsykkelfaget 

 

 

Sak 

41-18 

 Læreplaner, og svart økonomi og arbeidslivskriminalitet 

Sak 

42-18 

Notat om progresjon i opplæringen 

Sak 

43-18 

Forslag til personer til læreplangrupper 

Sak 

44-18 

Orienteringssaker 

 

Sak 

45-18 

Eventuelt 

 
Sak 38-18 Godkjenning av innkalling  
Forslag til vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon godkjenner innkallingen til møte onsdag 23.08.2018. 

 

Sak 39-18 Det sentrale innholdet/sluttkompetansen i hvert lærefag    
 

Utdanningsdirektoratet har gitt de faglige rådene i oppdrag om å beskrive det sentrale innholdet i 

hvert lærefag. Beskrivelsen skal være utgangspunkt for læreplangruppenes arbeid, samt danne et 

grunnlag for å revidere europassfagbeskrivelsene. 

 

Prosessen i etterkant av rådsmøtet 23.05.18 har vært som følger: 

- De utnevnte fagpersonene ferdigstilte sine utkast og oversendte sine 

sluttkompetansebeskrivelser innen 14.juni. 

- Arbeidsutvalget kvalitetssikret sluttkompetansebeskrivelsene i AU-møte 22.juni, og 

oversendte sine kommentarer til rådets Vg2-arbeidsgrupper.  

- Vg2-arbeidsgruppene ble bedt om å kvalitetssikre sluttkompetansebeskrivelsene for sine fag. 

Vg2-arbeidsgruppene ble også bedt om å innarbeide AUs kommentarer, eller eventuelt 

begrunne hvorfor kommentarene ikke ble innarbeidet. Vg2-arbeidsgruppene har løst 

oppgaven noe ulikt. Noen har gjort revideringsjobben internt i arbeidsgruppene, andre har 

sendt kommentarene til de utnevnte fagpersonene og bedt de om å revidere 

sluttkompetansebeskrivelsene. Vg2-arbeidsgruppene hadde frist til 16.august med å sende 

inn endelig versjon til fagansvarlig. 

 

For noen av lærefagene har rådet mottatt en revidert endelig versjon som følge av 

kvalitetssikringen. For andre lærefag er det ikke gjort noen endringer i 

sluttkompetansebeskrivelsene. Se oversikten under over hvilke lærefag som er blitt revidert i 
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etterkant av kvalitetssikringen til rådet.  

 

Lærefag Revidert etter 

rådets  

kvalitetssikring 

Anleggsmaskinmekanikerfaget  x 

Landbruksmaskinmekanikerfaget x 

Truck- og liftmekanikerfaget  x 

Chassispåbyggerfaget  

Billakkererfaget  

Bilskadefaget x 

Boreoperatørfaget x 

Brønnfaget, elektriske 

kabeloperasjoner 

x 

Brønnfaget, 

havbunnsinstallasjoner  

x 

Brønnfaget, komplettering  x 

Brønnfaget, kveilerøroperasjoner  x 

Brønnfaget, mekaniske 

kabeloperasjoner  

x 

Brønnfaget, sementering  x 

Kjemiprosessfaget x 

Laboratoriefaget  x 

El- og motorsykkelfaget  

Bilfaget, lette kjøretøy  

Bilfaget, tunge kjøretøy  

Hjulutrustningsfaget   

Motormekanikerfaget   

Reservedelsfaget x 

Matrosfaget  

Motormannfaget  

Aluminiumskonstruksjonsfaget   

CNC-maskineringsfaget x 

Dimensjonskontrollfaget  

Finmekanikerfaget  

Gjenvinningsfaget  

Grafisk produksjonsteknikkfaget  x 

Industriell overflatebehandling   

Industrimekanikerfaget  x 

Industrimontørfaget   

Industrioppmålingsfaget   

Industrirørleggerfaget   

Industrisnekkerfaget  x 

Industrisømfaget   

Industritapetsererfaget  x 

Industritekstilfaget, farging, 

trykking og etterbehandling  

x 

Industritekstilfaget, 

garnframstilling 

x 

Industritekstilfaget, trikotasje   

Industritekstilfaget, veving x 

Modellbyggerfaget x 

NDT-kontrollørfaget   

Plastfaget  

Platearbeiderfaget x 

Polymerkomposittfaget  x 
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Produksjonsteknikkfaget   

Serigrafifaget  x 

Sveisefaget  x 

Tekstilrensfaget   

Vaskerifaget  

Verktøymakerfaget x 

Kran- og løfteoperasjonsfaget  

Logistikkfaget  

Yrkessjåførfaget  

 

 

I rådsmøtet gjennomgår lederne av Vg2-arbeidsgruppene (a) hvordan de har organisert 

kvalitetssikringsarbeidet, (b) eventuelt hvilke endringer som er blitt gjort med teksten siden 

versjonen fra 14.juni, og (c) eventuelle begrunnelser for hvorfor AUs kommentarer ikke er 

hensyntatt.  

 

Vedlegg: 

1. Endelig versjon av sluttkompetansebeskrivelsene for hvert lærefag 

2. Arbeidsutvalgets kommentarer til sluttkompetansebeskrivelsene  

 

 

Forslag til vedtak:  

Formuleres i møtet  

 

 

Sak 40-18 Navneendring El- og motorsykkelfaget 

I Utviklingsredegjørelsen fra 2016 anbefalte rådet å endre navnet på motorsykkelfaget til El- og 

motorsykkelfaget, for å møte det voksende antall el-sykler. Forslaget om å endre navnet ble 

behandlet i gjennomgangen av tilbudsstrukturen, hvor det ble vedtatt å endre navnet til El- og 

motorsykkelfaget.  

Rådets medlem Vidar Strande, som representerer Norges Bilbransjeforbund, har meldt inn 

navneendringen som sak til rådet. Han mener at navneendringen ikke er skikkelig forankret i 

bransjen. Strande peker på at det aldri blir solgt el-sykler hos en motorsykkelforhandler. El-sykler er 

ifølge Strande lagt til tråsykkel- og sportsutstyr forhandlere. Strande skriver at både bilbransjen og 

MC-bransjen ønsker navnet motorsykkelfaget.  

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet  

 

 

Sak 41-18 Læreplaner og svart økonomi og arbeidslivskriminalitet  
 

Kunnskapen om konsekvensene av svart økonomi og arbeidslivskriminalitet 

September 2008 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Kommunesektorens interesse- og 

arbeidsgiverorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Unio og Skattedirektoratet. Partene i denne 

samarbeidsavtalen har en felles erkjennelse av at svart økonomi er et betydelig samfunnsproblem. 

Samarbeidet vil bidra til en utvikling i arbeids- og næringsliv som gir like konkurransevilkår, gode 

arbeidsplasser og virksomheter som etterlever lover og regler. 

 
http://www.samarbeidmotsvartokonomi.no/ 
 

http://www.samarbeidmotsvartokonomi.no/
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Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) arbeider forebyggende og holdningsendrende mot svart 

økonomi på områdene ungdom, forbrukere, offentlig innkjøp og næringsliv. Bl.a. har de tiltaket 

Spleiselaget, hvor de møter 40 000 ungdommer i vgs årlig. Hittil har 450 000 elever gjennomgått 90 

minutters undervisning om tema. Budskapet er sammenhengen mellom arbeid, verdiskaping, skatt 

og velferd, samt starthjelp i arbeidslivet. SMSØ har fått i oppdrag å styrke innsatsen mot lærlinger 

og elever i yrkesfag. De har fått gjennomført en undersøkelse om svart økonomi og ungdom 

(Opinion), og utarbeidet et risikobilde på området i samarbeid med partene. Dette brukes i 

utviklingsarbeidet mot svart økonomi.  

 

SMSØ har henvendt seg til SRY og foreslår å inkludere følgende punkter i sluttkompetansen etter 

Vg3 i lærefagene: 

  
•             Kunnskap om et seriøst arbeids- og næringsliv og 

•         Kunnskap om konsekvensene av svart økonomi og arbeidslivskriminalitet 

  

De mener dette er nødvendig kompetanse både for den enkelte, for arbeidslivet og i et 

samfunnsperspektiv.  

De viser i denne sammenhengen til regjeringens a-krimstrategi hvor det fremgår at den 

forebyggende innsatsen mot lærlinger og elever på yrkesfag skal styrkes.  

  

Samarbeid mot svart økonomi mener at kunnskap om seriøsitet og arbeidslivskriminalitet er viktig 

på et overordnet nivå på tvers av utdanningsprogrammene.  I utgangspunktet foreslår de å lage en 

felles tekst for alle sluttkompetanseforslagene for Vg3, og at dette speiles på en fornuftig måte i 

læreplanene for Vg2 og særlig Vg1. 

 

Ledelsen i SRY har besluttet at henvendelsen oversendes til de faglige rådene. Det enkelte råd 

vurderer hvordan de vil følge opp tema i sitt arbeid med læreplanene. 

 

Forslag til vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon ivaretar kunnskap om svart økonomi og 

arbeidslivskriminalitet ved at følgende tekst inkluderes i tekstene om samfunnsperspektivet:  

 

«Kunnskap om det seriøse/organiserte arbeidsliv og et godt arbeidsmiljø er avgjørende for at 

nye fagarbeidere skal ha en trygg og god karriere innen den bransjen de er utdannet i. For å 

oppnå dette er det et seriøst og organisert arbeidsliv som best kan ivareta dette. Den 

faglærte skal ha innsikt i hvordan et seriøst arbeidslivet er organisert med rollefordelinger og 

ansvarsområder med tilhørende plikter og rettigheter». 

 

Sak 42-18 Notat om progresjon i opplæringen 
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. Vedlagt finner dere siste versjon av notatet.  

 
Vedlegg: 

1. Notat om progresjon  

 
Forslag til vedtak: 
Formuleres i møtet  

 

 

Sak 43-18 Forslag til personer til læreplangrupper  
Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å komme med forslag til medlemmer til 

læreplangrupper på Vg3. Rådet skal foreslå tre personer til hver læreplangruppe er 1.september. 
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Rådet kan også angi hvem fra Vg3-gruppene som kan være aktuelle for læreplangrupper på Vg1 og 

Vg2.  

I forbindelse med å finne personer til å beskrive det sentrale innholdet i lærefagene, identifiserte 

rådet i et rådsmøtet hvilke organisasjoner som er fageiere for de 55 fagene. Arbeidsutvalget har 

benyttet denne listen over fageiere, og sendt ut en bestilling til fageierne hvor rådet ber dem om å 

foreslå personer som kan delta i læreplangrupper.   
 

Frist for tilbakemelding til Udir er 1.september.  

Vedlegg: 

1. Covernotat fra Udir  

2. Oversikt over innmeldte forslag til rådet 

3. Oversikt over hvor mange som mangler per fag  

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet  

 

Sak 44-18 Orienteringssaker   

Fylkesbesøk til Oppland 

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

Gjøvik, og vi leier buss som kan transportere oss rundt 18 og 19.september. 

André har bestilt reise til de i rådet som har ønsket dette. 

Høring kran- og løfteoperasjonsfaget 

Veidirektoratet sendte 22.mai på høring forslag om forslag til lavere alderskrav for føring av 

mobilkran for lærlinger i kran- og løfteoperasjonsfaget. På rådsmøtet 23.05.18 ble det vedtatt at 

Arbeidsutvalget og Anne Beth fikk i fullmakt å svare på høringen på vegne av rådet. 

Høringsuttalelsen ligger vedlagt.  

 

Informasjon om høring – innføring av fagskolegrader  

Sekretariatet vil med dette informere om at Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag 

om fagskolegrader.  

I henhold til mandat og retningslinjer er de faglige rådene rådgivende organ for fag- og 

yrkesopplæringen i videregående opplæring. Høringer knyttet til fagskolenivået faller således utenfor 

rådets mandat. 

Vi henstiller derfor til at organisasjonene selv avgir eventuell høringsuttalelse. 

Informasjon om høringen finner dere her: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fagskoler/id2607058/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=

epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2006.07.2018&utm_content=Utdanning 

Bilpleiefaget  

Utdanningsdirektoratet har mottatt søknaden fra bilfag.no om Bilpleiefaget. Direktoratet har 

henvendt seg til faglig råd om forslag til prosess, framdriftsplan og involvering av rådet (se vedlegg 

3 sak 44-18). Arbeidsutvalget har svart direktoratet at de gir sin tilslutning til forslag til prosess og 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fagskoler/id2607058/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2006.07.2018&utm_content=Utdanning
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fagskoler/id2607058/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2006.07.2018&utm_content=Utdanning
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framdriftsplan, og at det er tilstrekkelig at rådet kommenterer på utkast til brev utarbeidet av 

direktoratet. 

Vedlegg: 

1. Program for fylkesbesøk  

2. Faglig råd for teknikk og industriell produksjons høringsuttalelse – kran- og 

løfteoperasjonsfaget  

3. Henvendelse fra Utdanningsdirektoratet om søknad om bilpleiefaget 

  

Forslag til vedtak: 

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

 

 

Sak 45-18 Eventuelt  

 


