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

Vår dato: 
10.09.2018 
Vår 
referanse: 
2018/1298
4 

Deres dato: 
10.09.2018 
Deres 
referanse: 

 
 
 
 

Innkalling – møte 5 -2018 
Faglig ra d for teknikk og industriell 
produksjon. 

 
Sted: Quality Hotel Strand Gjøvik 
Tid: Mandag 17.09.2018 kl. 16.00-19.00 
  
Innkalt:  
Tone Kjersti Belsby 

Hans Petter Bøe Rebo 

Norsk Industri 

Norsk Industri  

Vidar Strande Norges Bilbransjeforbund  

Liv Christiansen Fellesforbundet 

Cathrine Ulvøy 

Are Solli 

Fellesforbundet 

EL og IT-forbundet 

Bendik Flomstad 

Nina Helland 

Fagforbundet 

EL og IT-forbundet  

Ingrid Auglænd  

Ellen Møller 

Leif Olsen 

Sissel Brusegård 

Erik Holden 

 

Utdanningsforbundet 

Skolenes Landsforbund 

KS 

KS 

Elevorganisasjonen  

 

Forfall: 

Anne Beth Gilje Løland (vara Målfrid Rønnevik 

(Norsk Olje og gass) er innkalt, men kan ikke 

delta 

Per Christian Stubban (vara Thorleif Fjeld (KS) 

er innkalt, men kan ikke delta) 

Harald Hageland (vara Nina Helland (Industri 

Energi) er innkalt 

Sigmund Ørland 

 

 

Fra Utdanningsdirektoratet  

Maiken Patricia Ek   

André Bærby Høien 

Viil Gombos 

Gøril Saltmark 

 

Norsk Olje og gass 

 

 

NHO sjøfart 

 

Industri Energi 

 

Utdanningsforbundet 

 

 

 

Avdeling for fagopplæring 

Lærling i Avdeling for fagopplæring 

Avdeling for læreplan videregående 

opplæring og voksne  

mailto:maiken.patricia.ek@utdanningsdirektoratet.no
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Sak 46-18 Godkjenning av innkalling  
Forslag til vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon godkjenner innkallingen til møte mandag 17.09.2018. 

 

Sak 47-18 Bilpleiefaget    
Vedlagt finner dere utkast til Utdanningsdirektoratets brev til Kunnskapsdepartementet der 

direktoratet ber departementet om å få sende forslaget om å opprette bilbleiefaget ut på offentlig 

høring. I henhold til retningslinjer for trepartssamarbeidet skal rådene være involvert ved 

endringsforslag av tilbudsstrukturen hele veien. I tidligere epostkorrespondanse ga Arbeidsutvalget 

tilbakemelding om at det er tilstrekkelig å kommentere på utkast til brev til departementet. 

Direktoratet ber om å få tilbakemelding fra dere etter rådsmøtet 17.9, slik at dokumentet kan 

behandles internt i Udir med deres eventuelle merknader før oversending til KD. Det betyr at siste 

frist for dere med å gi tilbakemelding til Udir er 18.9.18. 

Utkast til høringsbrev blir utarbeidet etter at departementet gir sin støtte til at Udir kan sende 

forslaget ut på offentlig høring. 

Vedlegg: 

1. Brev til Kunnskapsdepartementet om bilpleiefaget 

 

Forslag til vedtak:  

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon gir sin tilslutning til Utdanningsdirektoratets utkast til 
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brev til Kunnskapsdepartementet.  

 

Sak 48-18 Praktisering av godskriving av tidligere gjennomgått opplæring og 

praksis 

I rådsmøtet 28.02.18 ble praktisering av godskriving av tidligere gjennomgått opplæring og praksis 

fremmet som sak. Regelverket åpner for at fylkeskommunen kan gi dispensasjon fra 

godskrivingsreglene der vilkårene i opplæringsloven § 11-15 er oppfylt. Vedtak kan påklages internt 

i fylkeskommunen etter forvaltningsloven. 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon stilte spørsmål om hvorvidt det er mest 

hensiktsmessig at denne avgjørelsesmyndigheten er lagt til fylkeskommunen. Rådet mener at det 

kan være en risiko for at det medfører ulik behandling av likestilte saker på tvers av fylker. 

I rådsmøtet ble det fattet vedtak om at arbeidsgruppen «mulighet for å ta to fagbrev på tre års 

læretid for beslektede fag» skulle innhente dokumentasjon fra fylkeskommunene på praksis for 

godskriving. Rådet ba arbeidsgruppen utarbeide et saksdokument som skulle danne grunnlag for 

videre behandling i rådet. Sissel tar en gjennomgang av arbeidsgruppens arbeid og funn. 

Vedlegg: 

1. Saksdokument for praktisering av godskriving av tidligere gjennomgått opplæring og praksis 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet  

 

 

Sak 49-18 Læreplass-situasjonen   
I rådsmøtet 28.08.18 var statistikk over godkjente lærekontrakter 2017 satt opp som sak. 

Fagansvarlig hadde utarbeidet en statistikkpakke som inneholdt statistikk over søkere og godkjente 

lærekontrakter for hvert lærefag i utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon. I 

rådsmøtet vedtok rådet at arbeidsgruppene som er inndelt etter Vg2-tilbud fikk ansvar for å 

undersøke tallene nærmere for de lærefagene de har ansvar for. Arbeidsgruppene ble bedt om å se 

på de geografiske forskjellene. For de lærefagene som hadde en lav andel som får læreplass, skulle 

arbeidsgruppen finne årsaker til dette. Årsakene kan være sammensatte og kan også variere mellom 

fag. Det kan blant annet skyldes dimensjonering, at bedriftene mener at søkerne har for høyt fravær 

og svake karakterer, og at innholdet og innretningen på opplæringen ikke samsvarer med 

arbeidslivets kompetansebehov. Dette ble arbeidsgruppene bedt om å ta hensyn til. Leder av 

arbeidsgruppene fikk ansvar for å kalle inn til møter (Skypemøter er en mulighet) og sikre fremdrift i 

arbeidet. 

I rådsmøtet gjennomgår lederne av arbeidsgruppene gruppens funn. 

Vedlegg: 

1. Statistikkpakke om søkere og godkjente lærekontrakter for utdanningsprogrammet for 

teknikk og industriell produksjon 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet  

 

Sak 50-18 Navneendring på utdanningsprogrammet  
I rådsmøtet 23.05.18 var Norsk Industris forslag om nytt navn for utdanningsprogrammet for TIP 
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satt opp som sak. I rådsmøtet fremkom det at rådet var enstemmig om at det er ønskelig å endre 

navnet på utdanningsprogrammet. Rådet vedtok at Norsk Industri skulle lage et spørreskjema, hvor 

«teknologi» var en av alternativene som kunne krysses av for. Samtidig måtte det i spørreskjemaet 

være mulig å foreslå andre navneforslag. Rådsmedlemmene fikk i oppgave å sende ut 

spørreskjemaet til sine nettverk. Saken skulle settes opp igjen på rådsmøtet 17.september. 

 

 

11.06.18 mottok rådsmedlemmene en epost fra fagansvarlig, hvor de ble bedt om å sende ut denne 

teksten til sitt nettverk: 

 

Faglig råd for Teknikk og industriell produksjon (TIP) vedtok 23. mai å arbeide for navnebytte 

for utdanningsprogrammet. Bakgrunnen for ønsket om navnebyttet er at Teknikk og 

industriell produksjon er langt, og samtidig vanskelig å forstå for 15-åringer. Det er et godt 

tidspunkt for navneendring når tilbudsstrukturen revideres og alle fagene får nye læreplaner. 

Utdanningsprogrammet er bredt og bør ha et navn som ivaretar bredden. Samtidig bør det 

appellere til unge.  

 

Ett av forslagene til nytt navn på utdanningsprogrammet er "Teknologi". Men faglig råd vil 

gjerne høre om det er andre forslag, evt synspunkt på navnet.  

 

Hva bør utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon hete i fremtiden?  

a) Teknologi 

b) Andre forslag:  

 

Kommentarfelt:  

 

Svarfrist er 3. september 2018.  

 

I rådsmøtet gjennomgår medlemmene de innspill de har mottatt.  

 

Vedlegg: 

1. Innspill fra Vidar Strande sitt nettverk 

 

 

Forslag til vedtak: 
Formuleres i møtet  

 

 

 

Sak 51-18 Orienteringssaker   

Retningslinjer for læreplangrupper – yrkesfag 

Liv orienterer i rådsmøtet.  

Brev til Utdanningsdirektoratet  

Som oppfølging av saker fra rådsmøtet 23.08.18 har Faglig råd for teknikk og industriell produksjon 

oversendt flere brev til Utdanningsdirektoratet. Disse ligger vedlagt. 

NOKUTs gjennomgang av godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring  

NOKUT har gjennomgått godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Rapporten 

tar for seg de erfaringer NOKUT har gjort i forbindelse med etableringen av godkjenningsordningen 

for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Rapporten og vedlegg til rapporten ligger vedlagt 

innkallingen. Fagansvarlig gjennomgår rapporten i rådsmøtet. 
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Vedlegg: 

1. Brev til Udir – Forslag om endringer av Faglig råd for teknikk og industriell produksjon 

2. Brev til Udir – FRTIPs svar på oppdraget sentralt innhold i lærefagene 

3. Brev til Udir – FRTIPs forslag til personer til Vg1-læreplangruppe 

4. Brev til Udir – Forslag til personer til Vg2- og Vg3 læreplangrupper 

5. Excel-fil – FRTIPs forslag til personer til Vg1- læreplangruppe 

6. Excel-fil – FRTIPs forslag til Vg2-læreplangrupper 

7. Excel-fil – FRTIPs forslag til Vg3-læreplangrupper  

8. NOKUTs gjennomgang av godkjenningsordningen  

9. Vedlegg til NOKUTs gjennomgang av godkjenningsordningen  

 

Forslag til vedtak: 

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

 

Sak 52-18 Eventuelt  

 


