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Referat– 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 
  
  
Tone Kjersti Belsby 

Hans Petter Bøe Rebo 

Leif Aasum 

Norsk Industri 

Norsk Industri  

Spekter 

Målfrid Rønnevik  Norsk Olje og gass 

 

Kai Johansen 

Trygve Skogseide  

Fellesforbundet 

Fellesforbundet  

Peter Hansen Norsk Transportarbeiderforbund 

Charlotte Dyrkorn 

Nina Helland 

Bendik Flomstad 

Erik Lysenstøen 

Liv Sommerfelt 

Industri Energi 

Industri Energi 
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Utdanningsforbundet 

Utdanningsforbundet 

Ellen Møller 

Kristina Rabe 

Sissel Brusegård 
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Forfall: 
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Håvard Galtestad (vara Gunnar Amland (Norsk 

Sjømannsforbund) er innkalt, men kan ikke 

delta) 

Leif Olsen (vara Kristina Rabe (KS) er innkalt 

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) 

 

NHO Sjøfart 

YS 

 

 

KS 

Norges Bilbransjeforbund 

 

 

Fellesforbundet 

 

Fellesforbundet 
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Ingrid Auglænd (vara Liv Sommerfelt 

(Utdanningsforbundet) er innkalt) 

Erik Holden 

Sigmund Ørland (vara Erik Lysenstøen 

(Utdanningsforbundet) er innkalt) 

Anne Beth Gilje Løland (vara Målfrid Rønnevik 

(Norsk Olje og gass) er innkalt) 

 

 

Fra Utdanningsdirektoratet  

Maiken Patricia Ek   

Stine Viddal Øi 

André Bærby Høien 

Viil Gombos 

 

Andre 

Claus Haals (sak 59-18) 

 

 

Utdanningsforbundet 

 

Elevorganisasjonen  

Utdanningsforbundet 

 

Norsk Olje og gass 

 

 

 

 

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  
Vedtak: 

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

 

Sak 55-18 Presentasjonsrunde av medlemmer i FRTIP    
Rådet hadde en presentasjonsrunde.  

Navn Informasjon om medlem  

Tone Belsby 

(medlem) 

Jobber i Norsk Industri med fag- og yrkesopplæring. Har kontakt ut mot 

opplæringskontorene og har ansvar for yrkeskonkurranser. Har vært leder i rådet 

fra nyoppnevningen i 2017 og er valgt til å være én av rådets kontaktpersoner i 

læreplanarbeidet.  



 

3 
 

Hans Petter 

Bøe Rebo 

(medlem) 

Jobber i Norsk Industri, særlig opp mot leverandørindustrien inn mot olje og gass. 

Har teknisk bakgrunn.  

Ellen Møller 

(medlem) 

Avdelingsleder og lærer ved Etterstad Vgs. Har fagbakgrunn som bussmekaniker 

og biltekniker. Representerer Skolenes Landsforbund i rådet. Har sittet som 

medlem i arbeidsutvalget.  

Trygve 

Skogseide 

(varamedlem) 

Representerer Fellesforbundet og er vara for Cathrine Ulvøy. Har jobbet i SAS i 20 

år som flyarbeider og har fagbrevet som terminalarbeider.  

Bendik 

Flomstad 

(medlem) 

Jobber som rådgiver i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet. Jobber 

innenfor områdene vann, avløp, renovasjon og bygg- og anlegg.   

Nina Helland 

(varamedlem) 

Representerer Industri Energi og er vara for Charlotte Dyrkorn. Er forbundsleder 

og jobber med forhandlinger. Sitter som medlem i rådets arbeidsgruppe Vg2-

brønnteknikk.  

Leif Aasum 

(medlem) 

Jobber i Posten Norge og representerer Spekter i rådet. Har kunnskap om 

logistikkfaget og yrkessjåførfaget.  

Erik 

Lysenstøen 

(varamedlem) 

Vara for Sigmund Ørland og representerer Utdanningsforbundet i rådet. Er leder 

for yrkessjåføropplæringen og sitter som koordinator for landslinjene innen 

yrkessjåførutdanningen. Har jobbet som lærer i 25 år og har bakgrunn som 

yrkessjåfør.  

Målfrid 

Rønnevik 

(varamedlem) 

Vara for Anne Beth Gilje Løland og representerer Norsk Olje og Gass i rådet. Har 

kunnskap om brønnfagene, kjemiprosessfaget og kran- og løfteoperasjonsfaget.  

Peter Hansen  

(medlem) 

Representerer Norsk Transportarbeiderforbund, hvor han jobber som 

forbundssekretær. Har tariffansvar for buss- og taxinæringen og har fagopplæring 

som en del av sin portefølje. Har arbeidet som logistikkoperatør i 17 år.  

Sissel 

Brusegård 

(medlem) 

Representerer KS i rådet. Er teamleder i opplæringsavdelingen i Sogn og Fjordane 

fylkeskommune, med særlig ansvar for opplæring i bedrift.  

Kristina Rabe 

(varamedlem) 

Representerer KS i rådet og er vara for Leif Olsen. Er seksjonsleder i Seksjon for 

fagopplæring i Vestfold fylkeskommune.  

Kai Johansen 

(varamedlem) 

Vara for Liv Christiansen og representerer Fellesforbundet. Har kunnskap om 

CNC-maskineringsfaget. Har god kjennskap til Kongsbergindustrien, K-tech og 

yrkesskolen.  

Liv 

Sommerfelt 

(varamedlem) 

Vara for Ingrid Auglænd og representerer Utdanningsforbundet. Har kunnskap om 

kjemiprosessfaget.  

Charlotte 

Dyrkorn 

(medlem) 

Representerer Industri Energi i rådet.  

 

I tillegg orienterte Utdanningsdirektoratet om at direktoratet har styrket sekretariats-ressursene inn 

mot Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP). Bakgrunnen for dette er blant annet at 

rådet nå har fått ansvar for transport- og logistikkfagene. Maiken Patricia Ek vil fortsatt være 

fagansvarlig for rådet, men Stine Viddal Øi vil bistå. Maiken vil ha fagansvar for Vg2 

industriteknologi, Vg2 brønnteknikk og Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag med tilhørende lærefag. 

Stine vil ha fagansvar for resterende Vg2-områder og lærefag.  

 

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. Fagansvarlig ba om forslag til leder, 

nestleder og en representant til arbeidsutvalget. 
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Tone Belsby ble foreslått som leder, Liv Christiansen ble foreslått som nestleder og Ellen Møller ble 

foreslått som representant til arbeidsutvalget. Alle forslagene ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon utnevner Tone Belsby som leder av rådet, Liv 

Christiansen som nestleder og Ellen Møller som representant til arbeidsutvalget.  

 

 

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 ba de faglige rådene 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.  

Representant fra KS ga innspill om at det er ønskelig fra KS sin side at alle rådene har rådsmøter 

samme dag. Videre ble fylkesbesøket fremhevet som nyttig, og at det er ønske om at rådet 

gjennomfører det årlig.  

Vedtak: 

Rådsmedlemmene bes om å si fra til fagansvarlig i løpet av utgangen av oktober dersom det er 

større arrangementer som kolliderer med rådsmøtedatoene.   

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. I rådsmøtet fikk nye medlemmer og varamedlemmer velge 

hvilke(n) arbeidsgruppe(r) de ville delta i.  

Fagansvarlig vil sende oversikten over arbeidsgrupper til nye medlemmer og varamedlemmer som 

ikke deltok i rådsmøtet. De vil bli bedt om å gi tilbakemelding på hvilke arbeidsgrupper de ønsker å 

delta i.  

Vedlegg 

1. Oversikt over FRTIPs arbeidsgrupper per 29.10.18. 

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon justerer oversikten over arbeidsgrupper i tråd med 

innspill som fremkom i rådsmøtet.  

 

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 

holdt en presentasjon i rådsmøtet. 
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Presentasjon v/Claus Haals 

Logistikkfaget oppleves som utdatert fra bedriftenes ståsted. Utviklingen med økende grad av 

automatisering øker behovet for kompetanse. Automatiseringen vil kreve spesialutdannede 

logistikkoperatører. Samtidig vil et økende tilbud av 3PL-løsninger skape nye arbeidsoppgaver med 

andre krav til kunnskap og ferdigheter.  

Det er behov for to ulike typer logistikkoperatører; én praktisk orientert og én administrativ 

orientert. Videre er det et ønske om kryssløp inn til Vg2 transport og logistikk.  

Kommentarer og spørsmål fra rådsmedlemmene til Claus Haals 

Rådet poengterte at det er uklart hva NHO Logistikk og Transport ønsker seg. Er det behov for å dele 

faget i to logistikkfag eller er det tilstrekkelig med fordypninger innenfor logistikkfaget? Fordypninger 

som virkemiddel vil avhenge om utdanningsmyndighetene innfører dette som virkemiddel.  

Rådet ga innspill på at det det kan være hensiktsmessig å kombinere det praktiske og administrative 

ved logistikkfaget. Også innenfor den administrative retningen av faget vil det være en fordel med 

praktisk erfaring i bunn.  

Rådet stilte videre spørsmål om fra hvor NHO Logistikk og Transport ønsket kryssløp fra. Dette er et 

spørsmål som det må jobbes videre med.  

Rådet understrekte at det fortsatt vil være behov for mange logistikkoperatører fremover og at yrket 

kommer til å bestå, men at det vil endre seg. Det er viktig at man sammen satser på å høyne 

kompetansekravene i takt med utviklingen.  

Videre stilte rådet spørsmål om bransjen til nå har vært flinke nok til å utnytte kompetansen til 

logistikkoperatørene. 

Rådet pekte på at én løsning kan være å få mer om det administrative og spedisjon inn i Vg2 

læreplanen.  

Drøfting i rådet 

Uklart hva NHO Logistikk og Transport ønsker seg, men rådet oppfattet at de helst ønsker en 

todeling av faget. Rådet mener at første steg må være å endre Vg2- og Vg3 læreplanene, og se om 

det kan løse noe av problemet. Dersom læreplanendringer ikke er tilstrekkelig får man vurdere om 

det er behov for å dele faget, og søke om dette i henhold til retningslinjene.  

Rådet drøftet også om videregående skole er riktig nivå for de delene av faget som er mer 

administrativt rettet. Posten og Bring har rekruttert fra fagskolen til denne type arbeidsoppgaver. 

Innenfor Norsk Industri sine medlemsbedrifter har logistikkfaget slik det er innrettet i dag vært et 

viktig fag.  

Når det kommer til NHO Logistikk og Transports ønske om kryssløp, vurderer rådet at kryssløp fra 

Vg1 salg, service og reiseliv kan være aktuelt. Behovet og grunnlaget for kryssløp vil imidlertid 

avhenge av innholdet i de nye læreplanene.  

Vedtak:  

Liv Christiansen som kontaktperson inn mot læreplangruppen Vg2 transport og logistikk, sammen 

med rådets Vg2 arbeidsgruppe «transport og logistikk», får i oppgave å utarbeide et notat med 

bakgrunn i innspill fra rådsmøtet 19.10.18. Notatet skal overleveres til læreplangruppene på Vg2 

transport og logistikk og Vg3 logistikkfaget. Rådet vil peke på behov for kryssløp fra Vg1 salg, 

service og reiseliv til Vg2 transport og logistikk, med begrunnelse av flytting av Vg2-området til TIP. 
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Behovet for kryssløp vil imidlertid avhengig av innholdet i læreplanen på Vg1 salg, service og 

reiseliv.  

 

 

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. Det skal være tre personer per Vg3-læreplangruppe. I rådsmøtet ble det 

gjennomgått hvilke fag som mangler personer til læreplangruppene, og hvor mange som mangler 

per fag.  

Direktoratet informerte om at de tar sikte på å ferdigstille og offentliggjøre Vg2- og Vg3-

læreplangruppene til 1.desember. For de Vg3-fagene man kun får inn to representanter, foreslo 

direktoratet at man kan styrke læreplangruppen med én representant fra skole som underviser på 

Vg2-området.  

Vedtak: 

Rådsmedlemmer melder inn forslag til personer til Vg3-læreplangrupper fortløpende til 

Utdanningsdirektoratet, men senest innen 5.november.  

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 et ord i tillegg.  

Fagforbundets representant informerte om at Fagforbundet har diskutert saken videre etter 

rådsmøtet i september. Fagforbundet mener at teknologi alene som navn på utdanningsprogrammet 

kan være for overordnet. I tillegg er teknologi et begrep flere utdanningsprogram har eierskap til. 

Fagforbundet mener at industri er et dekkende begrep for fagene innen utdanningsprogrammet, og 

mener at Vg1 teknologi og industri kan være et godt navn.  

 

Vedtak: 

Rådsmedlemmene bes om å ta en ny runde til hos sine organisasjoner på om teknologi» er 

dekkende som navn alene, eller om det skal være noe i tillegg. Saken blir satt opp på rådsmøtet 

5.desember.  

Sak 62-18 Orienteringssaker   

Informasjon om bestilling av reiser og innsending av reiseregninger  

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

André vil sende rådsmedlemmer og varamedlemmer informasjon om innsending av reiseregninger 

per epost. Dersom medlemmer har ytterligere behov for hjelp kan dere sende André en epost direkte 

til: Andre.Baerby.Hoien@udir.no.  

Når dere fyller ut reiseregninger skal dere oppgi følgende i kommentarfeltet: 4070mpe, 

prosjektnummer: 54349. 

mailto:Andre.Baerby.Hoien@udir.no
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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 holdt en presentasjon om rådets arbeid, mandat og retningslinjer i rådsmøtet.  

Vedlegg 

1. Presentasjon – arbeidet i faglige råd 

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 orienterte fra samlingen. Det var fellesdeler hvor 

alle læreplangruppene fikk informasjon om overordnet del, retningslinjer for læreplanarbeid med 

mer. I tillegg holdt Tone en presentasjon for Vg1 TIP-læreplangruppen, hvor hun orienterte om det 

sentrale innholdet i lærefagene. I presentasjonen ble det lagt vekt på viktige temaer rådet mener må 

inn i læreplanen. Blant annet ble elektrokompetanse, robotisering, automatisering, språk og 

omstillingsevne nevnt. Læreplangruppen ble oppfordret til å sette seg godt inn i det sentrale 

innholdet og rådets utviklingsredegjørelser.  

Utdanningsdirektoratet har bedt læreplangruppen om å definere kjerneelementer for Vg1-TIP. Som 

en begynnelse på dette arbeidet gikk læreplangruppen gjennom det sentrale innholdet for alle 

lærefagene. De plukket ut noen temaer som var felles på tvers av sluttkompetansebeskrivelsene.  

Læreplangruppen på Vg1 TIP består både av personer fra bedriftssiden og fra skolesiden. Personene 

som sitter i læreplangruppene på Vg1 er publisert på Udir.no, se her. Thomas Berg ble utnevnt som 

leder av læreplangruppen og Kari Svalebjørg Slettetveit ble utnevnt som ekstern 

læreplankoordinator. Utdanningsdirektoratet skal ha møte med dem fredag 26.oktober. Direktoratet 

planlegger et møte med dem, og Liv og Tone i løpet av kort tid, for å planlegge læreplanarbeidet på 

Vg2 og Vg3.  

Direktoratet legger opp til åpne innspillsrunder i læreplanarbeidet, både på Vg1, Vg2 og Vg3. Rådet 

poengterte at de ønsker å bruke disse anledningene til å sende inn sine innspill.  

Vedlegg 

1. Tidsplan og overordnet oversikt over jobben til læreplangruppene.  

Retningslinjer for læreplangrupper – yrkesfag 

Det har blitt utarbeidet retningslinjer for utforming av læreplaner. I denne prosessen ble det 

besluttet at det skulle utarbeides et eget kapittel om yrkesfag i retningslinjene. De faglige rådene 

har vært involvert i utarbeidelsen av kapittelet. Kunnskapsdepartementet har fastsatt retningslinjene 

og kapittelet om yrkesfag.  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/vil-du-delta-i-lareplanarbeidet-pa-yrkesfag/
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Tone Belsby orienterte i rådsmøtet om at de faglige rådene opplever at de ikke har blitt tilstrekkelig 

hørt i utarbeidelsen av kapittelet om yrkesfag. Blant annet omhandler det definisjonen av 

dybdelæring og bruk av verb. De faglige rådene vurderer å sende et brev til SRY, hvor de faglige 

rådene ber SRY ta opp saken.  

 

Vedtak: 

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

 

Sak 63-18 Eventuelt 

Avslag på søknad om kryssløp fra Vg1 elektrofag til Vg2 kjemiprosessfag og Vg2 

laboratoriefag  

NIFA søkte Utdanningsdirektoratet om kryssløp fra Vg1 elektrofag til Vg2 kjemiprosessfag og Vg2 

laboratoriefag. NIFA ba om at kryssløpet skulle videreføres til Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag 

når de Vg2-tilbudene blir slått sammen i ny tilbudsstruktur. Faglig råd for teknikk og industriell 

produksjon ga sin støtte til søknaden, og vedtok i rådsmøtet 23.02.18 at de anbefalte kryssløpet. 

Faglig råd mottok 18.10.18 brev fra Utdanningsdirektoratet om at de avslår søknaden. Faglig råd 

reagerer på at direktoratet avslår søknaden, med begrunnelse i at innholdet i læreplanene kan endre 

seg. Faglig råd stiller spørsmål ved hvordan eksisterende kryssløp da kan videreføres.   

Vedlegg 

1. Svar på søknad på kryssløp fra Vg1 elektrofag til Vg2 kjemiprosessfag og Vg2 laboratoriefag  

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon er overrasket over at Utdanningsdirektoratet avslår 

søknaden om kryssløp. Faglig råd mener søknaden til NIFA er velbegrunnet. For å sikre kontinuitet i 

forslaget om kryssløpet, ber faglig råd om at læreplangruppen for Vg2 kjemiprosess- og 

laboratoriefag får i sitt mandat å vurdere om det fortsatt er grunnlag for å opprette kryssløpet. 

Dersom læreplangruppen mener det er nok felleselementer mellom læreplanen i Vg1 elektrofag og 

Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag, ber faglig råd om at Utdanningsdirektoratet anbefaler at 

kryssløpet opprettes. Alternativt til å legge det inn i mandatet til Vg2 læreplangruppen, ber faglig råd 

om at forslag om kryssløp fra Vg1 elektrofag til Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag blir sendt på 

høring sammen med forslag til ny læreplan. Faglig råd ber videre om at Utdanningsdirektoratet gjør 

det kjent for fylkeskommunene den muligheten de har til å fatte enkeltvedtak.  

Tekst om Faglig råd for teknikk og industriell produksjon på fagligerad.no   

På fagligerad.no er det en tekst om hvert faglig råd. Siden rådet nå er nyoppnevnt, er det behov for 

å gjøre noe endringer i teksten om Faglig råd for teknikk og industriell produksjon.  

I rådsmøtet kom faglig råd frem til følgende tekst: 

Vi skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at utdanningene våre er utformet 

slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse. 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon består av til sammen 18 medlemmer fra 

lærerorganisasjoner og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Vi gir råd i saker som 

angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi 

fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et 

faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende Faglig råd for teknikk og industriell 
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produksjon ble konstituert i oktober 2018. Rådet vil arbeide med følgende saker i tiden 

fremover: 

- Læreplanrevisjon på Vg1, Vg2 og Vg3. 

- Oppfølging av det videre arbeidet med tilbudsstrukturen. Rådet vil ha særlig fokus 

på å følge opp arbeidet med valgbare fordypningsområder på Vg3, som ikke ble 

vedtatt med ny tilbudsstruktur. 

- Rekruttering. Etter mange år med nedgang var det en oppgang i søkertallene på 5 % 

på landsbasis og en forbedret kjønnsbalanse. NHOs kompetansebarometer viser at det 

er en stor etterspørsel blant bedrifter etter fagarbeidere innen teknikk og industriell 

produksjon. Faglig råd vil fortsette arbeidet med å øke rekrutteringen til 

utdanningsprogrammet og bedre kjønnsbalansen.  

- Internasjonalisering. Mange av fagområdene innen utdanningsprogrammet er 

påvirket av internasjonale forhold. Den internasjonale konkurransen er stor, og 

utenlandske arbeidere og firmaer blir i stor grad brukt i bransjen. Faglig råd vil følge 

NOKUTs arbeid med godkjenning av utenlandsk yrkesfaglig utdanning.   

- Andre saker: Utrede muligheten for å ta to fagbrev i løpet av en tre-års periode, 

følge igangsatte forsøk, utstyrssituasjonen og regionale kompetansesentre med mer. 

Endringsforslag Faglig råd for teknikk og industriell produksjon fremmer overfor 

Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere 

av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i 

utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget 

ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, 

kan du ta kontakt med fagansvarlig i rådet. 

Vedtak: 

Fagansvarlig sender inn justert tekst til Utdanningsdirektoratet. Fagansvarlig ber om at listen over 

organisasjoner oppdateres i tråd med nyoppnevningen.  

Forslag til sak på rådsmøtet 5.desember 

Ønske om at konferansen NOKUT inviterte de faglige rådene til 17.oktober settes opp som 

orienteringssak på rådsmøtet 5.desember. 

Vedtak: 

NOKUT samling om vurdering av utenlandsk utdanning settes opp som orienteringssak 5.desember.   

Henvendelse fra SOTIN om å holde innlegg på deres høstkonferanse 

Leif Aasum har mottatt en forespørsel fra Charles Galaasen v/ SOTIN om noen fra FRTIP kan holde 

et innlegg på SOTINs høstkonferanse.  

Vedtak: 

Tone Belsby og Stine Viddal Øi holder innlegg på konferansen på vegne av rådet.  

 


