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Sak 24-18 Godkjenning av innkalling  
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 innkallingen utkast til referat fra møte i Faglig råd for teknikk og industriell produksjon 

04.04.2018. 

 

Vedtak:  

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

 

Sak 26-18 Søknad om nytt lærefag «bilpleiefaget» 

Bilfag.no ønsker å søke om et nytt lærefag «bilpleiefaget». I rådsmøtet presenterte Torstein 

Haraldseid søknaden på vegne av Bilfag.no. Haraldseid informerte rådet om at de har avklart 

behovet for faget i bransjen. Han viste til at det er et behov på ca. 700 årsverk på bruktbil. I tillegg 

kommer alle private kunder som skal ha bilen sin behandlet. For de store bilpleieverkstedene utgjør 

privatkunder ca. 50 % av omsetningen.  

Haraldseid informerte videre om at forslagsstiller også har undersøkt hvor mange læreplasser faget 

kan generere på landsnivå. Oversikten over intensjonsavtaler viser at det fem år frem i tid i 

gjennomsnitt vil være snakk om 63 nye lærekontrakter årlig. I tillegg vil det være snakk om 169 

kandidater som oppnår fagbrevet gjennom praksiskandidatordningen. Haraldseid presiserte at listen 
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over intensjonsavtaler er de signerte avtalene, men at de hadde flere avtaler som ennå ikke var 

signert. 

Haraldseid informerte om at forslagsstiller har fremmet konkrete forslag til innhold i læreplan i sin 

søknad. Han understrekte at det har vært viktig at faget skal være fremtidsrettet og bredt nok til å 

kunne brukes innen flere områder. Bilpleiefaget skal ikke være et fag som er avgrenset til vask og 

polering, faget skal inneholde en rekke elementer: (1) bilpleie, (2) bilglass, (3) antirustbehandling, 

(4) klargjøring, (5) montering av utstyr, og (6) smartrepair.  

Avslutningsvis informerte Haraldseid om at forslagsstiller foreslår at Vg3 bilpleiefaget skal rekruttere 

fra Vg1 teknikk og industriell produksjon og Vg2 bilskade, lakk og karosseri.  

Det var enstemmig støtte i rådet til forslaget om å opprette et nytt lærefag «bilpleiefaget». Rådet 

bemerket at forslagsstiller hadde gjort en grundig jobb med søknaden og at den var velbegrunnet. 

Rådet var særlig positiv til intensjonsavtalene som var fremlagt og at forslagsstiller søker om et 

lærefag som er bredt og består av flere elementer. Det ble også påpekt at å opprette lærefaget vil 

bidra til seriøsitet i bransjen, noe som er en svært ønsket bieffekt.  

Rådet kom med noen konkrete kommentarer til forslagsstiller: 

- Kan man vurdere å søke om kryssløp fra Vg2 kjøretøy til Vg3 bilpleiefaget? 

- Miljøhensyn og bærekraftighet bør ivaretas i beskrivelsen av innholdet til faget. 

- Representant fra Fellesforbundet kommenterte at de ikke var kjent med at arbeidstakersiden 

hadde blitt involvert i arbeidet som var blitt gjort frem til nå. Fag- og yrkesopplæringen er 

partssammensatt og partene arbeider sammen om utvikling i fagopplæring. Fellesforbundet 

forutsetter at de blir invitert til å være med i det videre arbeidet.  

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon anbefaler en opprettelse av lærefaget «bilpleiefaget». 

Fagansvarlig utarbeider en uttalelse fra rådet som oversendes til Bilfag.no v/Torstein Haraldseid. 

Rådet ber om at Bilfag.no legger ved rådets uttalelse når de oversender søknaden til  

Utdanningsdirektoratet.  

 

Vedlegg: 

- Powerpointpresentasjon fremlagt av Torstein Haraldseid på rådsmøtet 23.05.18. 

- Uttalelse fra Fellesforbundet. 

- Uttalelse fra Faglig råd for teknikk og industriell produksjon oversendt til Bilfag.no. 

 

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

Produksjon (TIP). De foreslår «Teknologi» som nytt navn på utdanningsprogrammet. I rådsmøtet 

presenterte Kjetil Tvedt fra Norsk Industri forslaget, og argumenter for hvorfor et navnebytte er 

ønskelig. Viktige argumenter som ble nevnt var: 

- Navnet «teknologi» er lettere å kommunisere til unge, og kan være ett tiltak for å øke 

søkningen til utdanningsprogrammet, som har hatt en nedgang over flere år. «Teknologi» kan 

appellere til nye søkergrupper, samtidig som at vi beholder de som søker seg til dagens TIP.  

- Navnet «teknologi» kan bidra til at flere jenter søker seg til utdanningsprogrammet, noe som 

er sterkt ønsket.  

- Teknologibegrepet passer bra inn for fagene som ligger under dagens TIP. 
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Utdanningsprogrammet er bredt og bør ha et navn som ivaretar bredden, noe som 

teknologibegrepet gjør.  

Rådet var enstemmig om at det er ønskelig å endre navnet på utdanningsprogrammet. Det ble 

påpekt at det er et godt tidspunkt for navneendring nå som ny tilbudsstruktur skal implementeres og 

alle læreplanene skal revideres. Det ble drøftet om «teknologi» var et godt navn. Noen medlemmer 

syntes at navnet var dekkende og støttet forslaget til Norsk Industri og deres argumenter. Noen 

medlemmer syntes at «teknologi» er et begrep som rommer svært bredt, og er derfor ikke 

selvforklarende for ungdommen. Rådet var enstemmig om at det må være en videre prosess før 

rådet kan konkluderer på navnet, og både navnekonkurranse og spørreskjema ble foreslått. 

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon ber Norsk Industri lage et spørreskjema som sendes 

til rådsmedlemmene per epost. I spørreskjemaet skal «teknologi» være et alternativ som kan 

krysses av for. Samtidig må det i spørreskjemaet være mulig å foreslå andre navneforslag. 

Rådsmedlemmene sender ut spørreskjemaet til sine nettverk med svarfrist 3.september. Saken 

settes opp på rådsmøtet 17.september. 

 

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. Udir foreslår at 

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

hele grunnopplæringen.  

Marianne Westbye fra Utdanningsdirektoratet deltok i rådsmøtet og holdt en presentasjon om 

retningslinjene. Det ble presisert at i tillegg til retningslinjene vil Utdanningsdirektoratet utarbeide et 

mandat til hver av læreplangruppene. Faglig råd vil få mulighet til å gi innspill på mandatene.  

Stikkord fra diskusjonen i rådsmøtet: 

- Viktig at bestillingen fra Udir til de faglige rådene om å foreslå personer til læreplangrupper 

kommer raskt. TIP har 55 lærefag, og det vil være både ressurs- og tidkrevende å finne 

personer til alle læreplangruppene.  

- Mye er bra i retningslinjene og det er bra at læreplanene skal digitaliseres. Rådet mener 

imidlertid at retningslinjene er «skolsk» og det ble påpekt viktigheten av at retningslinjene er 

lett forståelig for alle målgruppene. 

- Rådet understrekte at yrkesfag er en avsluttende utdannelse som leder frem til et yrke. 

Dermed må arbeidslivets behov og sluttkompetansebeskrivelsene være styrende for innholdet 

på Vg1, Vg2 og Vg3. Rådet mener at arbeidslivets kompetansebehov ikke er godt ivaretatt i 

retningslinjene. 

- Rådet er enig i at vi kan bruke kjerneelementer som begrep på yrkesfagene. 

Vedtak: 

Arbeidsutvalget (AU) utarbeider et svar på bakgrunn av diskusjonen i rådsmøtet hvor det var 

enstemmighet om at det må være egne retningslinjer for yrkesfag. AU får fullmakt til å foreslå for 

direktoratet om det skal legges inn som en egen del i eksisterende retningslinjer eller om det må 

være et eget dokument for yrkesfag. I tillegg får AU fullmakt til å besvare de konkrete spørsmålene i 

retningslinjene fra direktoratet, dersom AU finner det hensiktsmessig.  

 

 

Vedlegg: 
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- FRTIPs svar til Utdanningsdirektoratet  

 

 

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. Oppdraget består 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: 

 

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 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 30-18. 

 

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: 

- Lederne av rådets Vg2-arbeidsgrupper har oppfølgingsansvar for fagpersonene innen sine 

lærefag frem til frist for innlevering 14.juni. 

- 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 23. august.  

- Fagansvarlig søker om ekstraordinært rådsmøte 23.august. Agendaen for rådsmøtet vil være 

å vedta dokumentene for de 55 lærefagene og å gjennomgå notatet om progresjon. 

 

 
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. 
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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 (vedlagt innkallingen). Ellen Møller gjennomgikk notatet i rådsmøtet. Rådet kom 

med følgende innspill: 

- Ønske om å fjerne den første setningen under punktet «bærekraftig utvikling». 

- I notatet er det uttalt at den grunnleggende kompetansen må inneholde kunnskaper og 

ferdigheter knyttet til kjerneelementer for hele fagområdet og generell kompetanse. Ønske 

om å spesifisere hva kjerneelementene er, og det ble foreslått å legge inn tekst om 

innovasjon og digitalisering. 

- Legge inn tekst om at regionale kompetansesenter er et viktig virkemiddel for å sikre god 

progresjon i utdanningsløpet.  

- Viktig å få frem den selvstendige og kompetente fagarbeideren. 

- Ønske om å skrive mer om yrkesteori.  

Vedtak:  

Rådet sender sine kommentarer til notatet og tekstinnspill til fagansvarlig innen 22.juni. 

Arbeidsutvalget utarbeider et endelig utkast som rådet behandler i rådsmøtet 23.august. 

 

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.  

Vedtak: 

Rådet innfører ny godkjenningspraksis av referat og ny praksis for 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. 

 

Vedtak: 

Vidar, Per Christian og Tone sender inn kontaktpersoner for (1) landbruksmekanikerfaget, (2) 
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matrosfaget, (3) motormannfaget, (4) industriell overflatebehandling, (5) industrimontørfaget, og 

(6) industrioppmålingsfaget til fagansvarlig innen 31.mai. Fagansvarlig oversender rådets forslag til 

utdanning.no innen fristen. I rådets oversendelse vil rådet gjøre utdanning.no oppmerksom på det 

pågående arbeidet med sluttkompetansebeskrivelsene. Rådet vil oppfordre utdanning.no om å be 

kontaktpersonene ta utgangspunkt i sluttkompetansebeskrivelsene når de gjennomgår 

yrkesbeskrivelsene.  

 

 

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. I rådsmøtet fremkom 

det at rådet mener at forslagsstiller har fremlagt en godt dokumentert og begrunnet søknad for å 

opprette kryssløpet.  

Vedtak: 

På bakgrunn av rådets vedtak fra rådsmøtet 23.02.18 og søknaden med dokumentasjon som nå 

foreligger, anbefaler FRTIP at kryssløpet opprettes. FRTIP mener at NIFA i sin søknad viser at det er 

nok felleskomponenter mellom læreplanene til at elevene har nødvendig forutsetninger for å følge 

opplæringen i Vg2 kjemiprosess og laboratoriefag. Rådet ber NIFA presisere ovenfor 

Utdanningsdirektoratet at det søkes om kryssløp til dagens Vg2 laboratoriefag og Vg2 kjemiprosess, 

slik at kryssløpet kan innføres snarest. Rådet ber NIFA også å presisere ovenfor direktoratet at 

kryssløpet automatisk skal videreføres i Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag når det felles Vg2-

tilbudet trår i kraft fra høsten 2020. Rådet ber NIFA legge ved rådets uttalelse når de oversender 

søknaden til Utdanningsdirektoratet. 

 

Fagansvarlig oversender rådets vedtak til NIFA. 

 

Vedlegg: 

- Uttalelse fra Faglig råd for teknikk og industriell produksjon oversendt til NIFA. 

 

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 personlige varamedlemmer.  

Vedtak: 

Liv, Vidar og Ingrid forespør de som er utnevnt for godkjenning av utenlandsk utdanning for bilfaget, 

tunge kjøretøy. Fagansvarlig oversender rådets forslag til Utdanningsdirektoratet innen 1.juni. 

 

 

Vedlegg: 

- Brev til Udir- forslag til klagenemnd i bilfaget, tunge kjøretøy. 

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

Vedtak: 

Innenfor utdanningsprogrammet for TIP har det frem til nå bare vært industrimekanikerfaget som 

har inngått i godkjenningsordningen. Det har blitt behandlet svært få søknader til godkjenning for 

industrimekanikerfaget. Rådet har derfor ikke erfaringsmaterialet å dele med NOKUT. Faglig råd syns 

kurset NOKUT avholdt 23.oktober om godkjenningsordningen var veldig nyttig, og ønsker at NOKUT 

arrangerer dette årlig. Fagansvarlig oversender overnevnte til NOKUT innen gitt frist.   

 

Vedlegg: 

- Epost fra faglig råd til NOKUT 

 

36-18 Høring om forslag til lavere alderskrav for føring av mobilkran for 
lærlinger i 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.  

Forslaget kan oppsummeres i følgende hovedpunkter: 

 

Vilkårene for å falle inn under ordningen: 

 Du må være lærling i kran- og løfteoperasjonsfaget i offentlig opplæring 

 Du må ha inngått lærekontrakt med lærebedrift som er godkjent etter opplæringslova 

 Du må være over 18 år 

 

Ordningen vil fungere som følger: 

 Lærlingene vil kunne øvelseskjøre i klasse C fra fylte 18 år. 

 Lærlingen må bestå førerprøve i klasse B før praktisk førerprøve i klasse C kan avlegges. 

 Når førerprøven i klasse C er bestått kan lærlingen få utstedt førerkort i klasse C1. 

 Lærlingen kan da føre mobilkran under oppdrag for lærebedriften. 

 Under kjøring må førerkort klasse C1 medbringes sammen med lærekontrakt og 

dokumentasjon på at bedriften er godkjent lærebedrift etter opplæringslova. 

 

Høringsdokumentene finner dere her: https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Offentlige-

hoeringer/Hoering?key=2293135  

 

Høringsfristen er 1.juli 2018. 

 

Vedtak: 

Arbeidsutvalget og Anne Beth får fullmakt til å svare på høringen på vegne i FRTIP innen 

høringsfristen.  

 

37-18 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 

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Offentlige-hoeringer/Hoering?key=2293135
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Offentlige-hoeringer/Hoering?key=2293135
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- Besøk hos Øveraasen på Gjøvik 

- Besøk i Raufoss Industripark.  Informasjon om Norsk katapult 

- 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. 

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/
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Rektorutdanning  

536 skoleledere får tilbud. Les mer om søknadsbehandlingen. 

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.»  

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  

Vedtak:  

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

 

 

 

 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/rektor/resultat-av-soknadsbehandlingen---rektorutdanning/
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

