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Innkalling til møte i Faglig råd for bygg- og 

anleggsteknikk 
 

Onsdag 13. februar 2019 sted: Utdanningsdirektoratet, 1 etg. 

kl. 10.00-11.00 Fellesdel i auditoriet – se egen agenda 

kl. 11.00-11.30 Lunsj 

kl. 11.30-15.30 Rådsmøte 

 

 

 

 

Medlem 

 

Representerer 

Jørgen Leegaard BNL 

Thomas Norland BNL 

Terje Eikevold MEF 

Anne Jensen NHO Service 

Rune Berg YS 

Marie Slåen Granøien Fellesforbundet 

Hege Skulstad Espe Fellesforbundet 

Brede Edvardsen Norsk Arbeidsmandsforbund 

Inge Rasmussen Utdanningsforbundet 

Hans Martin Pedersen Utdanningsforbundet 

Marit Rødsjø Skolenes Landsforbund 

Ola Ivar Eikebø KS 

Turid Borud KS 

Alida de Lange D'Agostino Elevorganisasjonen 

  

Fra Utdanningsdirektoratet  

Mari Bakke Ingebrigtsen Avdeling for fagopplæring 

  

Meldt forfall:  

  

 
  

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Dagsorden: 

 
xx-19 Fellesdel i auditoriet 

 

Vedlegg: 

- Egen innkalling med saksliste 

 

01-19 Godkjenne innkallingen til dagens møte 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet godkjenner innkallingen.  

 

02-19 Godkjenne referatet fra møtet 6. desember 2018  

 

Vedlegg 

- Referat fra møtet 6.12.18 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet godkjenner referatet. 

 

03-19 Orienteringssaker: 

 

Læreplass-statistikk for 2018 I 2018 var det over 29 000 søkere til læreplass, og 

rekordmange av disse, 74 prosent fikk læreplass. I bygg og anleggsteknikk fikk 85 

prosent av søkerne lærekontrakt i 2018.  Lenke 

 

Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og 

Kristelig Folkeparti. Lenke 

 

NOU 2019:4 Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skolen og 

utdanningsløp Lenke 
 

Ekstrapoeng ved inntak på bakgrunn av kjønn – Svar fra Udir til KD 

 

Boreriggoperatørfaget 

Høring om opprettelse av faget og forslag til læreplan er på høring frem til 21.februar. 

Lenke 

 

Kvalitetssikring av yrkesbeskrivelser på utdanning.no 

Yrkesbeskrivelser av stillasbygger, industrimaler, isolatør, fagoperatør i 

limtreproduksjonsfaget og fagoperatør i trelastfaget oppdateres i samarbeid med faglig 

råd. AU har videreformidlet oppgaven til fagpersoner i bransjeorganisasjonene.  

 

Forslag om byggmontasjefaget 

Nytt fra partene. 
 

Møtedatoer i 2019: 

 

Rådsmøte 24.04.2019 

Rådsmøte 05.06.2019 

Rådsmøte 11.09.2019 

Rådsmøte 22.10.2019 

Rådsmøte 28.11.2019 

 

• 26.-27. februar skal det være et felles arbeidsseminar for alle rådenes 

arbeidsutvalg og sekretariatet i Udir. 

 

04-19 Sluttrapport fra utprøvingen av vekslingsmodeller 

Rapporten blir publisert i auditoriet og hele saksfremstillingen ligger i sakspapirene til 

fellesdelen. Lenke 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/yrkesfag/sokere-til-lareplass-2018/
https://www.venstre.no/assets/krf-v-h-frp-politisk-plattform-2019.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8b06e9565c9e403497cc79b9fdf5e177/no/pdfs/nou201920190003000dddpdfs.pdf
https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#296
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-vekslingsmodeller-i-fag--og-yrkesopplaringen/


   Side 3 av 6 

 

 

Utdanningsdirektoratet ber de faglige rådene vurdere anbefalingene i rapporten, 

oppsummert i kapittel 7.5 og 7.6 om vekslingsmodellenes plass i videregående opplæring 

og de ulike utdanningsprogrammene, og komme med innspill til videre arbeid med 

vekslingsmodeller. I vurderingene bør rådene ha et blikk til 

pågående prosesser, den nye regjeringsplattformen og Lied‐utvalgets mandat. 

 

Spørsmål til behandling i de faglige rådene: 

- Hvordan stiller rådene seg til anbefalingene i rapporten? 

- Har rådene kjennskap til andre kilder eller erfaringer som bør tas med i 

vurderingen av 

- videreføring av vekslingsmodeller? 

- Det kan virke mest sannsynlig at veksling videreføres som en del av muligheten 

for fleksibilitet i fag‐ og yrkesopplæringen. Hvordan stiller rådene seg til det? 

 

Erfaringene fra utprøvingen av vekslingsmodeller viser at på tross av gode erfaringer med 

økt elevmotivasjon og gjennomføring, velger flere fylkeskommuner å ikke videreføre 

vekslingsmodeller som et tilbud. Dette, sammen med statistikken over andre alternative 

opplæringsmodeller, gir grunn til å anta at dersom vekslingsmodeller videreføres som i 

dag – en mulighet som regelverket åpner for – så kan det bli variasjoner fra fylke til fylke 

og mellom ulike fag, i hvordan dette utnyttes. 

 

Spørsmål til drøfting: 

- Hvilke begrunnelser har faglige råd for fag der ulike opplæringsmodeller er lite 

benyttet – hvorfor benyttes mulighetene i lite grad? 

- Hvilke begrunnelser har faglige råd for fag som i større grad benytter disse 

mulighetene – for hvem og hvorfor benyttes ulike opplæringsmodeller? 

- Gitt at det er et ønske å øke bruken av alternative modeller i fagopplæringen, hva 

må vi gjøre for å få det til? 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

 

05-19 Åpen innspillrunde for skisser til læreplan på Vg1 

 

Lenke 

 
Nå er de første skissene for Vg1 læreplanen lagt ut til åpen spørring. Skissene viser:  

- Om faget – den innledende delen av læreplanen 

- Kjerneelementer – sentralt innhold i faget 

 

I mars/april kommer skissene til kompetansemål og hele innholdet i læreplanen. 

 

Rådet har invitert medlem i læreplangruppen på Vg1, Vidar Jacklin, og Udirs eksterne 

læreplankoordinator, Marit Lensjø. Rådet drøfter og gir innspill til læreplangruppen. 

 

Øvrig fremdrift for læreplanutvikling: 

- 18.januar-18.februar: Første åpne innspillrunde, skisser Vg1 læreplan. 

- 20.mars: Felles samling for læreplangrupper på Vg1, Vg2 og Vg3 bygg- og 

anleggsteknikk 

- Mars/April: Andre åpne innspillrunde, skisser læreplan Vg1 

- 1.juni: Frist for siste utkast læreplan Vg1 

- Juni-august: Åpen innspillrunde, skisser læreplaner Vg2 og Vg3 

- Juli-november: Offentlig høring, læreplan Vg1 

- 1.oktober: Frist for siste utkast læreplan Vg2 og Vg3 

- Desember 2018-mars 2019: Offentlig høring læreplan Vg2 og Vg3 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet. 

 

https://www.udir.no/yrkesfagskisser
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06-19 Utdanningsprogramspesifikke læreplaner i naturfag og matematikk 

I de nye læreplanene skal det innføres en utdanningsprogramspesifikk del i de 

yrkesfaglige læreplanene i fellesfagene matematikk og naturfag. I november ga rådet 

innspill til temaer som er av særlig relevans for bygg- og anleggsteknikk. Nå foreligger 

utkastene til læreplaner. Disse skal etter planen ut på offentlig høring i mars 2019 med 

tre måneders høringsfrist. 

 

Vedlegg: 

- Forslag til læreplaner 

- FRBA sine innspill i november 2018. 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

 

07-19 Nye læreplaner på yrkesfag - Innspill til innføringstiltak 

 

Udir ønsker innspill på:  

Kompetansetiltak: 

- Hvilke temaer bør prioriteres hvis det skal utvikles en egen nettbasert 

kompetansepakke for å støtte innføringen av læreplaner for Vg3 opplæring i 

bedrift?  

Behov for informasjon 

- Hvilke tiltak eller temaområder er det særlig viktig å informere om knyttet til 

innføringen av nye læreplaner på yrkesfag, og hvordan bør vi kommunisere disse 

tiltakene?  

 

Vedlegg: 

- Saksfremlegg 

 

Forslag til vedtak: 

To-tre medlemmer i rådet får i mandat i å se nærmere på dette og gi innspill til Udir om 

på spørsmålene. Rådet orienteres om innspill som ble gitt i neste rådsmøte. 

 

08-19 Vurderingsordninger i bygg- og anleggsfagene 

 

Jørgen Leegaard innleder. 

 

Vedlegg: 

- Rapport om fag- og svenneprøven fra FREL 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet har sendt brev til Udir om vurderingsordningene for bygg- og anleggsteknikk. Her 

ber vi Udir sette ned et utvalg i samarbeid med partene i arbeidslivet for å se på 

vurderingsordningene i yrkesfagene på Vg1, Vg2 og Vg3. 

 

09-19 Forsøk med modulstrukturert opplæring 

Utdanningsdirektoratet har mottatt et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å utvide 

forsøket med moduler i videregående opplæring for voksne med lærefag fra 

utdanningsprogrammene for bygg- og anleggsteknikk og helse og oppvekstfag.  

 

Tidsfristen for å modulisere læreplaner og utvikle forsøket er 01.08.2019.  

Utdanningsdirektoratet vil samarbeide med Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk i 

planlegging, modulutvikling og gjennomføring av utvidelsen av modulforsøkene i oppdrag 

02-19. Hege Espe deltar på vegne av AU og rådet i planleggingsgruppe for 

modulforsøket.  

 

Utdanningsdirektoratet ber om at FRBA: 
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1) gir sin tilslutning til deltakelse i forsøket 

2) foreslår lærefag som skal delta i forsøket 

3) foreslår opplæringskontor som kan delta i forsøket  

4) foreslår personer som skal sitte i læreplangruppene for modulisering av lærefagene 

 

Fristene er 22.februar 2019. 
 

Vedlegg:  

- Saksfremlegg 

- Oppdragsbrev 12-16  

- Tillegg til oppdrag 12-16 – utvidelse av modulforsøkene  

 

Forslag til vedtak: 

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk gir sin tilslutning til deltakelse i forsøket. Rådet 

foreslår lærefagene malerfaget, tømrerfaget, rørleggerfaget og trevaresnekkerfaget.  

 

10-19 Arbeidsgruppe til fordypningsområder Vg3 

Innledning gitt i fellesdelen i auditoriet og saksfremstilling ligger i disse sakspapirene. 

 

Direktoratet har oppnevnt en arbeidsgruppe med representanter fra de faglige rådene, 

som med utgangspunkt i grunnlagsdokumenter skal utarbeide forslag til alternative 

modeller og nasjonale prinsipper og rammer for fordypning på Vg3. 

 

AU ble bedt om å foreslå medlem i denne arbeidsgruppen og spilte inn Jørgen Leegaard. 

 

Arbeidsgruppen er oppnevnt og består av følgende medlemmer: 

 

Liv Christiansen - FRTIP 

Jørgen Leegård - FRBA 

Espen Lynghaug - FRRM/FRNA 

Merete Sutton - FRSSR 

Hans Jacob Edvardsen - FREL 

Kristian Ilner er sekretær for arbeidsgruppen 

 

Arbeidsgruppen skal levere sitt forslag til alternative modeller og nasjonale prinsipper og 

rammer for fordypninger innen 1. mai 2019. 
 

Vedlegg: 

- Saksfremlegg og mandat for arbeidsgruppe (Ligger i sakspapirene til fellesdelen) 

- Tidligere uttalelser fra FRBA om fordypninger på Vg3 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet støtter AU sitt forslag til medlem i arbeidsgruppen. 

 

11-19 Delrapport fra Lied-utvalget om videregående opplæring – lite valgfrihet og for likt 

ungdomsskolen  

 

Lenke til rapporten 

Jørgen Leegaard innleder. 

 

Forslag til vedtak: 

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk inviterer noen fra Lied-utvalget til å delta i rådets 

drøftinger på neste rådsmøte, og i etterkant utarbeider rådet et skriftlig innspill til Lied-

utvalget med frist før neste innspillskonferanse avholdes i juni 2019.   

 

12-19 Erfaringer fra fylkesbesøk i 2018 og tanker om fylkesbesøk i 2019 

I henhold til retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, faglige råd og Udir kan de 

faglige rådene søke om å gjennomføre et fylkesbesøk i året. Hensikten med fylkesbesøk 

er dialog mellom rådene, fylkeskommunene, skolene og arbeidslivet om utfordringer i 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lite-valgfrihet-og-for-likt-ungdomsskolen/id2621763/
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utdanningsprogrammet. Utdanningsdirektoratet ønsker å få en oversikt over hvilke råd 

som ønsker å søke om å gjennomføre fylkesbesøk i 2019.   

 

For å unngå for stor belastning på enkeltfylker ønsker vi å fordele fylkesbesøkene på ulike 

fylkeskommuner. I tillegg ønsker direktoratet at besøkene spres på ulike fylker, slik at 

informasjon om de faglige rådenes arbeid blir bedre kjent i flest mulig fylker. Vi ber 

derfor om at de faglige rådene setter opp to alternative fylker i sin søknad. Vi ber om at 

begrunnet søknad for fylkesbesøk 2019 sendes innen 20.2.2019. 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

 

13-19 Komprimerte opplæringsløp for voksne 

 

Inge Rasmussen innleder. 

 

Spørsmål: Hva er praksis per i dag, er det utbredt å komprimere utdanningen og hvilken 

dokumentasjon legges ved vitnemål? 

 

Vedlegg: 

- Saksfremlegg 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet mener at det ikke er akseptabelt å avkorte opplæringen på Vg1 og Vg2 etter andre 

ordninger enn de som allerede er etablert. 

 

14-19 Forslag om navneendring: Vg3 malerfaget 

Avventer forslag fra partene. 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres i møtet 

 

15-19 Eventuelt 

 


