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

Vår dato: 
12.10.2018 
Vår 
referanse: 
2018/1298
4 

Deres dato: 
10.09.2018 
Deres 
referanse: 

 
 
 
 

Innkalling – møte 6 -2018 
Faglig ra d for teknikk og industriell 
produksjon. 

 
Sted: Utdanningsdirektoratet, møterom 5 1.etg 
Tid: Fredag 19.10.2018 kl. 10.00-16.00 
  
Innkalt:  
Tone Kjersti Belsby 

Hans Petter Bøe Rebo 

Leif Aasum 

Norsk Industri 

Norsk Industri  

Spekter 

Anne Beth Gilje Løland 

Evelyn Blohm-Dahl 

Norsk Olje og gass 

NHO Sjøfart 

Kai Søvde Fellesforbundet 

Peter Hansen Norsk Transportarbeiderforbund 

Charlotte Dyrkorn 

Håvard Galtestad 

Bendik Flomstad 

Sigmund Ørland 

Liv Sommerfelt 

Industri Energi 

YS 

Fagforbundet  

Utdanningsforbundet 

Utdanningsforbundet 

Ellen Møller 

Leif Olsen 

Sissel Brusegård 

 

Skolenes Landsforbund 

KS 

KS 

 

Forfall: 

Vidar Strande (vara Heidi Christine Lund 

(Norges Bilbransjeforbund) er innkalt, men kan 

ikke delta) 

Liv Christiansen (vara Kai Søvde 

(Fellesforbundet) er innkalt) 

Cathrine Ulvøy (vara Trygve Skogseide 

(Fellesforbundet) er innkalt, avventer svar) 

Ingrid Auglænd (vara Liv Sommerfelt 

(Utdanningsforbundet) er innkalt) 

Erik Holden 

 

 

 

 

Norges Bilbransjeforbund 

 

 

Fellesforbundet 

 

Fellesforbundet 

 

Utdanningsforbundet 

 

Elevorganisasjonen  
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Fra Utdanningsdirektoratet  

Maiken Patricia Ek   

Stine Viddal Øi 

André Bærby Høien 

Viil Gombos 

Gøril Saltmark 

 

Andre 

Claus Haals (sak 59-18) 

 

 

 

 

 

Avdeling for fagopplæring 

Avdeling for fagopplæring 

Lærling i Avdeling for fagopplæring 

Avdeling for læreplan videregående 

opplæring og voksne  

 

 

NHO Logistikk og Transport 

 

 

  

  

Dagsorden 

 

Sak 

54-18 

Godkjenning av innkalling 

Sak 

55-18 

Presentasjonsrunde av medlemmer i FRTIP 

Sak 

56-18 

Konstituering av FRTIP 

Sak 

57-18 

Møteplan for desember 2018 og 2019 

Sak 

58-18 

Justering av arbeidsgrupper i FRTIP 

Sak 

59-18 

Logistikkfaget 

Sak 

60-18 

Personer til Vg3-læreplangrupper 

Sak 

61-18 

Navneendring utdanningsprogrammet 

Sak 

62-18 

Orienteringssaker  

Sak 

63-18 

Eventuelt  

 
Sak 54-18 Godkjenning av innkalling  
Forslag til vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon godkjenner innkallingen til møte fredag 19.10.2018. 

 

Sak 55-18 Presentasjonsrunde av medlemmer i FRTIP    
 

Forslag til vedtak:  

Informasjonen tas til orientering  

 

Sak 56-18 Konstituering av FRTIP 

I henhold til mandat og retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og 

Utdanningsdirektoratet skal rådet konstituere seg selv. Rådet velger leder, nestleder og en 

representant til arbeidsutvalget. 

 

Forslag til vedtak: 
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Sak 57-18 Møteplan for desember 2018 og 2019    
Faglig råd for teknikk og 

industriell produksjon 

SRY sine møter 

5.desember 5.desember 

13.februar 7.februar 

24.april 11.april 

11.september 6.juni 

27.november 5.september  

 7.november  

 5.desember  

 

Utdanningsdirektoratet ber faglig råd om tilbakemelding på om det er større arrangementer som 

kolliderer med rådsmøtedatoene, som gjør at møtedatoene bør endres. Direktoratet tar sikte på å 

fastsette møtedatoer for de faglige rådene i begynnelsen av november 2018.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Sak 58-18 Justering av arbeidsgrupper i FRTIP  
Siden nyoppnevning av de faglige rådene 18.09.17 har Faglig råd for teknikk og industriell 

produksjon nedsatt flere arbeidsgrupper (se vedlegg). Noen arbeidsgrupper retter seg inn mot en 

faglig problemstilling, mens andre arbeidsgrupper er rettet mot et Vg2-tilbud med tilhørende 

lærefag. Siden noen medlemmer har sluttet i rådet, og rådet har fått noen nye medlemmer er det 

behov for å justere arbeidsgruppene. 

Vedlegg 

1. Oversikt over FRTIPs arbeidsgrupper   

Forslag til vedtak: 

 

Sak 59-18 Logistikkfaget 
Faglig råd for teknikk og industriell har mottatt en henvendelse fra NHO Logistikk og Transport v/ 

Claus Haals om problemstillinger knyttet til logistikkfaget og behov for endringer av faget.  Claus 

kommer i rådsmøtet for å presentere ideer og problemstillinger for logistikkfaget. 

Forslag til vedtak: 

 

 

Sak 60-18 Personer til Vg3-læreplangrupper 
De faglige rådene har fått i bestilling av Utdanningsdirektoratet å foreslå personer til å sitte i 

læreplangrupper på Vg3. Rådet fikk også mulighet til å komme med sine synspunkter på hvem de 

ønsket skulle sitte i læreplangruppene på Vg2 og Vg1. Som informert om på rådsmøtet i september, 

sendte rådet over sitt forslag til personer til Vg2- og Vg3-læreplangruppene 13.09.18. Det mangler 

imidlertid fortsatt personer til læreplangrupper for flere fag. Det skal være tre personer per Vg3-

læreplangruppe. Se vedlegg 1, sak 60-18 for hvilke fag som mangler personer og hvor mange som 

mangler. I vedlegg 2 ser dere hvem rådet har foreslått for de ulike fagene. Noen er markert med 

gult, det betyr at forslagene har kommet inn etter FRTIP oversendte sitt samlende forslag 13.09.18 

Vedlegg 
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1. Oversikt pr 12.10.18 

2. FRTIPs forslag til Vg3-læreplangrupper  

Forslag til vedtak: 

 

Sak 61-18 Navneendring utdanningsprogrammet 
I rådsmøtet 17.09.18 etterspurte rådet informasjon fra Utdanningsdirektoratet om når søknaden om 

navneendring må sendes inn for at forslaget skal kunne sendes på høring samtidig som høring av 

Vg1-læreplanen. I etterkant av rådsmøtet 17.09.18 har Utdanningsdirektoratet informert om at 

søknaden må sendes inn innen 01.03.19. I rådsmøtet i september ble det vedtatt at rådet skulle ta 

en runde i sitt nettverk på om «teknologi» er dekkende som navn alene, eller om det skal være noe i 

tillegg. Rådsmedlemmer som har hentet inn innspill siden møtet i september legger dette frem i 

rådsmøtet.  

Forslag til vedtak: 

 

Sak 62-18 Orienteringssaker   

Informasjon om bestilling av reiser og innsending av reiseregninger  

André Bærby Høien informerer om bestilling av reiser og innsending av reiseregninger i rådsmøtet. 

Informasjon om mandat for faglige råd og retningslinjene    

De faglige rådene har fått nytt mandat for oppnevningsperioden 2017 – 2021. I tillegg er det utviklet 

nye retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og Utdanningsdirektoratet. 

Fagansvarlig informerer om mandat og retningslinjer i rådsmøtet.  

Nye læreplaner på yrkesfag  

Utdanningsdirektoratet (Udir) har bedt de faglige rådene utnevne én person fra de faglige rådene 

som skal følge læreplanarbeidet. På rådsmøtet 17.09.18 ble det avklart med Udir at FRTIP kan 

utnevne to personer, fordi utdanningsprogrammet består av mange Vg2-tilbud og lærefag. Det ble 

vedtatt at Tone Belsby og Liv Christiansen skulle følge læreplanarbeidet for FRTIP. I AU-møtet 

11.10.18 ble det vedtatt at Tone Belsby skal ha ansvar for Vg2 brønnteknikk, Vg2 kjemiprosess- og 

laboratoriefag og Vg2 industriteknologi med tilhørende lærefag. Liv Christiansen har ansvar for de 

resterende Vg2-tilbudende med tilhørende lærefag.  

15 og 16 oktober var det oppstartsamling for læreplangrupper på Vg1, yrkesfaglige 

utdanningsprogram. Tone Belsby og Viil Gombos orienterer fra samlingen. 

Retningslinjer for læreplangrupper – yrkesfag 

Tone Belsby orienterer om saken i rådsmøtet. 

 

Forslag til vedtak: 

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

 

Sak 63-18 Eventuelt 


