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Faglig råd for elektrofag 
Adresse: Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO 
Sekretær: Knut Maarud, telefon sentralbord: 23 30 12 00 
Telefon direkte: 23 30 13 19 Mobil: 96 23 24 68 
E-post: post@udir.no   kma@utdanningsdirektoratet.no 
Hjemmeside: www.utdanningsdirektoratet.no       https://fagligerad.no/ 

 

 

 

Referat 

oppdatert: 

21.02.2019 

 

 

Referat fra møte 1-2019 i Faglig råd for 

elektrofag.  
 

Torsdag. 14.februar kl 10.00-16.00 

Utdanningsdirektoratet, møterom 4 

 

  
Tilstede: Organisasjon: 

Arb t Are Solli (leder) EL og IT – forbundet 

Arb g Svein Harald Larsen (nestleder) Nelfo 

Arb g Thor Egil Johansen Energi Norge 

Arb g Alf Inge Fillingsnes Spekter 

Arb t Monica Derbakk EL og IT – forbundet 

P.pers Ole Edvard Antonsen Utdanningsforbundet 

P.pers Lene Storrø (vara for Inger Vagle) Utdanningsforbundet 

P.pers Øystein Fagerli Skolenes Landsforbund 

KS  Hans Jacob Edvardsen KS (skoleeier) 

Arb g Stig Rath (vara for Camilla Rise) NHO/BNL (NHO Luftfart) 

KS Aina Berntsen KS 

Arb t Stig Lundsbakken Fellesforbundet 

Arb t Fred Løvlie El og It forbundet 

Arb t Kjetil Tvedt Norsk Industri 

 

 

Observatør 

Jens Harald Jensen Nkom 

Runar Røsbekk DSB 

  

Fra Utdanningsdirektoratet: 

Knut Maarud Avdeling for fagopplæring 

 

Forfall:  

Camilla Rise (vara Stig Rath møtte)  NHO luftfart (NHO) 

Marte Osvold (har ikke vara) Elevorganisasjonen 

Inger Vagle (vara Lene Storrø møtte) Utdanningsforbundet 

Trond Våga Industri og energi 

 

 
 

mailto:post@udir.no
mailto:kma@utdanningsdirektoratet.no
http://www.utdanningsdirektoratet.no/
https://fagligerad.no/
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Dagsorden: 
 

01 - 2019 Godkjenning av innkalling  

02 - 2019 Innspillsrunde, skisse til kap 1 i læreplan for vg1 elektro 

03 - 2019 Fagprøvegruppas rapport 

04 - 2019 Iverksetting av ny tilbudsstruktur 

05 - 2019 Oppnevning av arbeidsgruppe til fordypningsområder vg3 

Fordypning industri/bolig 

06 - 2019 Høring - Mulighet for opplæring i bedrift på Vg3 yrkeskompetanseløp  

07 - 2019 Forslag til endringer i læreplan for skipselektrikerfaget 

08 - 2019 Evaluering av vekslingsmodeller, sluttrapport 

09 - 2019 Høring – endringer i skoleåret 

10 - 2019 Svar fra Udir til KD om kjønnspoeng 

11 - 2019 Kommende høring - utdanningsprogramspesifikk del i yrkesfaglige 

læreplaner for fellesfagene matematikk og naturfag 

12 - 2019 Møteplan 2019 

Fylkesbesøk for faglige råd 2019 

13 – 2019 Forslag til medlem i klagenemnd for elektrikerfaget 

14 – 2019 Orienteringssaker 
15 – 2019 Eventuelt 
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01 – 

2019 

Godkjenning av innkalling. 

Innkalling og referat finnes her:  http://fagligerad.no/frel/innkallinger-og-referater/ 

 

 

Vedtak: 

Innkallingen godkjennes 

 

02 – 

2019 

Innspillsrunde, skisse til kapittel 1 i læreplan for vg1 elektro  

Fra skoleåret 2020-21 utvides antall utdanningsprogram på yrkesfag fra åtte til ti, og 

det innføres fire nye utdanningsprogrammer. Direktoratet deler nå de første skissene 

kap 1 i nye læreplaner i programfagene på yrkesfag vg1.lenke. Forslaget er utviklet av 

læreplangruppa med følgende medlemmer: 

 

• Tage Rønning  

• Torstein Larsen  

• Lene Storrø  

• Lars Jakob Berg  

• Bjørnar Valstad 

 

Utgangspunktet for forslaget har vært sluttkompetansene som rådet har utarbeidet. 

Kapittel 1, Om faget, inneholder følgende: 

 

• Fagets relevans  

• Kjerneelementene 

• Fagspesifikk tekst om hvordan verdigrunnlaget synliggjøres i faget  

• Tverrfaglige temaer i faget 

• Grunnleggende ferdigheter i faget 

 

Forslaget til kap 1 i vg1-læreplanen vil bli presentert av rådets kontaktperson i 

læreplanarbeidet, Ole Edvard Antonsen. Frist for å komme med innspill er 18. februar 

2019. Innspillsrunde med skisser til læreplaner for vg2 og vg3 yrkesfag blir tilgjengelig 

på udir.no fra 20. juni til 1. september 2019. 

 

 

Vedtak: 

1. Rådet slutter seg til presentasjonen av kapittel 1 i vg1-læreplanen i 

elektrofag gitt av Ole Edvard Antonsen. 
2. Rådet ber Ole Edvard utforme et innspill på vegne av rådet. Uttalelsen skal 

bases på presentasjonen og kommentarer gitt i møtet. 

3. Rådet anbefaler at presentasjonen også gis direkte til læreplangruppa for 
vg1. 

 

03-

2019 

Fagprøvegruppas rapport – formidlingsstrategi –presentasjon for lovutvalget 

25.04.2019 

Faglig råd for elektrofag har i utviklingsredegjørelsen foreslått en gjennomgang av 

prøvenemndenes og bransjenes erfaringer for fagprøvene med utgangspunkt i 

elektrofagene. Rådet nedsatte i møte 02.11.2017 en arbeidsgruppe med følgende 

sammensetting:  

 

1 Hans Jacob Edvardsen (leder) 

2 Inger Vagle  

3 Åge Lauritzen 

4 Are Solli  

5 Ole Edvard Antonsen 

6 Anna Hellesnes 

http://fagligerad.no/frel/innkallinger-og-referater/
https://hoering-publisering.udir.no/309
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/apen-innspillsrunde-om-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg1/
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7 Thor Egil Johansen 

 

I tillegg har representanter fra Faglig råd for teknikk og industriell produksjon og Faglig 

råd for bygg- og anleggsteknikk deltatt i arbeidet. Vedlagt følger nytt utkast til rapport, 

som også har tilslutning fra arbeidsutvalget i TIP og BA. 

Den videre planen er at rådet (og evt TIP og BA) presenterer rapporten for 

Opplæringslovutvalget i møte 25.04.2019. 

 

 

Vedtak: 

1. Rådet slutter seg til forslag til brev. Brevet bearbeides av AU og sendes de faglige 

rådene 

2. Rådet ber om at rapporten presenteres for Opplæringslovutvalget i møte torsdag 

25.04.2019. 

3. Arbeidsgruppa legges ned når rapporten er presentert. 

 

04 – 

2019 

Iverksetting av ny tilbudsstruktur 
Vedlagt følger bestilling til de faglige rådene der vi ber om innspill til innføringstiltak for 

implementering av ny tilbudsstruktur og nye læreplaner på de yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene. Kompetansepakken Svarfrist 1. mars 2019. 

 

Vedtak: 

1. Faglig råd for elektrofag oppfordrer direktoratet til å presentere en plan for innføring 

av nye læreplaner overfor skoler, lærebedrifter, instruktører og lærlinger. 

2. Rådet oppfordrer direktoratet til å vurdere hvilke konsekvenser de nye læreplanene 

vil få for økt behov for etter- og videreutdanning av lærere, utforming av 

skolelokaler, oppdatert utstyrspark og læremidler.  

3. Rådet viser til tidligere innspill vedrørende regionreformen og etterlyser en vurdering 

av hvilke konsekvenser vil få for yrkesfaglige utdanninger. 

 

05 – 

2019 

Oppdrag til faglige råd – Oppnevning av arbeidsgruppe til fordypningsområder 

Vg3 

Utdanningsdirektoratet er i oppdragsbrev 10-18 Implementering av ny tilbudsstruktur 

bedt om å 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 er bedt om å komme med anbefalinger omkring fordypningsområder til KD. 

Utdanningsdirektoratet foreslo i sitt forslag til ny tilbudsstruktur til 

Kunnskapsdepartementet (september 2016) innføring av fordypningsområder. 

Bakgrunnen for direktoratets anbefaling var innspill fra de faglige rådene. Sett i lys av 

høringsuttalelsene mener direktoratet fortsatt at det kan innføres fordypningsområder 

for Vg3.  

Direktoratet har oppnevnt en arbeidsgruppe med fire representanter fra de faglige 

rådene. AU foreslo Svein Harald Larsen som representant fra Faglig råd for elektrofag. 

Hans Jakob Edvardsen ble i stedet oppnevnt. Gruppa skal, med utgangspunkt i 

grunnlagsdokumentene, utarbeide forslag til alternative modeller og nasjonale prinsipper 

og rammer for fordypning på Vg3. Vedlagt følger mandat for arbeidsgruppa.  

 

Sak fra Telemark: 

Hans Jacob Edvardsen la fram spørsmål knyttet til utforming av teoretisk prøve VG3 
elektriker (ELE3002). Det har kommet noen reaksjoner fra prøvekandidater som har bakgrunn fra 
industri på innholdet i den skriftlige prøva (ELE3002) som kandidatene må bestå for å kunne gå opp 
til fagprøven. Lærlingene reagerer på at oppgavene i prøven i liten grad er relevante for de som har 
utført læretiden i industri.  
Den praktiske fagprøven blir som oftest laget i samarbeid med, og utført i bedriften, og 

blir derfor tilpasset den arbeidserfaringen kandidaten har opparbeidet seg og bedriftens 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/stotte-til-innforing-av-nye-lareplaner/
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virkeområde. Siden den skriftlige prøven er nasjonal så blir i liten grad tilpasset 

lærlingenes individuelle bakgrunn. Det er færre elektriker-lærlinger med industri-

bakgrunn enn med installasjons-bakgrunn, og oppgavene blir derfor i stor grad vinklet 

inn mot det som er mest relevant for flest. Den teoretiske opplæringen som gis lærlinger 

blir laget på bakgrunn av kompetansemålene, men også på bakgrunn av emner/temaer i 

tidligere prøver. Det oppleves derfor som mere relevant for lærlinger i installasjon- og 

servicebedrifter enn for lærlinger i industrien. En måte dette kan gjøres mer relevant på 

er å lage den skriftlige prøven i 4 oppgaver, der 3 oppgaver må velges – men at 

lærlingen kan velge vekk 1 oppgave i sin besvarelse. På den måten tilpasser lærlingen 

sin eksamen delvis selv, utifra sin bakgrunn. ELE3002 prøven i 2018 besto av 3 

oppgaver, der det enkelt kan legges til en oppgave til som er laget for industri. 

 

Innspillet fra Telemark berører saken om fordypningsområder slik:  

Dersom det hadde vært innført fordypningsområder i elektrikerfaget (boliginstallasjoner, 

industriinstallasjoner) ville det kunne vært egne vg3-eksamener for hver fordypning. 

 

 

Vedtak: 

1. Faglig råd for elektrofag tar til etterretning at arbeidsgruppa er oppnevnt. 

2. Fordypninger settes som sak i rådets møte 24.04.2019 

 

06 – 

2019 

Høring – Yrkesfaglig fordypning i vg3 yrkeskompetanseløp (romteknologifaget)  

Vedlagt følger notat fra direktoratets som drøfter og vurderer innføring av yrkesfaglig 

fordypning på vg3 yrkeskompetanseløpene. Direktoratet ønsker en tilbakemelding fra de 

faglige rådene på spørsmålene som stilles i teksten. 

Innen elektro er det kun romteknologifaget som fører fram til yrkeskompetanse – og 

ikke fagbrev. Utdanningen rekrutterer hovedsaklig til høyskolene, og tilbys kun ved 

Andøya vgs. Rådet har mottatt følgende tilbakemelding fra Hugo Larsen og Renate 

Cadow ved Andøya vgs: Vi er enige om at utplassering i bedrift ikke lar seg 

gjennomføre. Det er også riktig at de aller fleste tar ekstra kompetanse i løpet av 

skoleåret, og deretter søker høyere utdanning både i inn og utland. 

 

 

Vedtak: 

Faglig råd for elektrofag anbefaler at det ikke innføres yrkesfaglig fordypning på vg3 

romteknologi. 

 

07 – 

2019 
Forslag til ending i læreplan vg3 maritim elektriker 

Rådet foreslår endret formålstekst i vg3-læreplanen for maritim elektriker. I dag 
er den slik: 
Maritim elektrikerfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen installasjon 

og vedlikehold på elektriske, elektroniske og digitale systemer for skip, 
fiskefartøy og flyttbare innretninger. Maritim elektriker skal også kunne jobbe 

innenfor industri, helsevesen, næringsvirksomhet og boliger. …. . 
Rådet har mottatt tilbakemeldinger om at ingen kompetansemål i læreplanen 
omfatter installasjoner i helsevesen og boliger. Det siste setningen foreslås 

derfor strøket. 
 

 
Vedtak: 
Faglig råd for elektrofag ber om at setningen «Maritim elektriker skal også 

kunne jobbe innenfor industri, helsevesen, næringsvirksomhet og boliger» tas ut 
av formålsteksten. 

 
08 – Evaluering av vekslingsmodeller, sluttrapport 
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2019  lenke  
Evalueringen av utprøving av vekslingsmodeller presenteres i fellesdelen av 
rådsmøtet. 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. 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? 

 
I vurderingene bør rådene ha et blikk til pågående prosesser, den nye 

regjeringsplattformen og Lied‐utvalgets mandat. Utdanningsdirektoratet ber om 

innspill innen 19. februar. 

 
 
Vedtak: 

Faglig råd for elektrofag viser til at opplæringsmodellene innen elektrofagene 
fungerer godt. Rådet mener dagens regelverk i tilstrekkelig grad åpner for 

fleksible løp, og ser derfor ikke behov for flere opplæringsmodeller.  
 

09 – 

2019 
Høring – endringer i skoleåret  
På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Utdanningsdirektoratet sendt på 
høring fire ulike forslag til endringer i organiseringen av skoleåret i videregående 

opplæring. lenke 
 

Forslagene går ut på: 
 
• Eksamen på studieforberedende kan gjennomføres på 5 dager ved å ha to 

alternative eksamensdager for alle trekkfag som elevene vanligvis tar på 
Vg3. Dette innebærer ingen endringer i lov eller forskrift, men er en 

omfattende endring av dagens eksamenssystem og sendes derfor på høring. 
• Offentliggjøring av eksamenstrekket flyttes, slik at elevene/deltakerne blir 

kjent med trekket tidligere, f.eks. to eller tre uker før første eksamen. Dette 

innebærer endringer i forskrift til opplæringsloven §§ 3-28, 3-30, 4-21 og 4-
23 og forskrift til friskoleloven §§ 3-26 og 3-28. 

• Standpunktkarakter skal ikke lenger fastsettes før lokalt gitt eksamen 
gjennomføres. Vi foreslår flere alternative endringer, bl.a. at 
standpunktkarakterer skal fastsettes senest dagen før fellessensurmøtet, 

samtidig som eksamenskarakterene ved lokalt gitt eksamen ikke kan 
offentliggjøres før etter dette. Dette innebærer en endring i forskrift til 

opplæringsloven §§ 3-18, 3-30, 4-12 og 4-23 og forskrift til friskoleloven §§ 
3-17 og 3-28. 

• Skoleåret må ikke nødvendigvis vare i 38 uker, så lenge all opplæring er 

gjennomført. Vi foreslår flere alternative endringer, som alle vil innebære en 
endring av opplæringsloven § 3-2. 

 

https://www.udir.no/contentassets/b598902c7dc24b86885d25edcccc0b12/sluttrapport-evalueringen-av-vekslingsmodeller.pdf
file:///C:/Users/kma/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DHVEBBHS/Høring%20–%20endringer%20i%20skoleåret%20lenke%20https:/hoering.udir.no/Hoering/v2/304
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Forslagene sendes på høring for å få sektors tilbakemelding. 
Kunnskapsdepartementet har ikke tatt stilling til om ett eller flere av tiltakene 
bør gjennomføres, men ønsker en bred og åpen høring. Høringsfrist er 

21.03.2019. 
 

Forslag til vedtak: 
1. Rådet støtter forslag om at standpunktkarakteren settes så sent som mulig i 

skoleåret, slik at hele undervisningstida utnyttes. 

2. Direktoratet foreslår i høringen at skoleåret skal kunne reduseres så lenge all 
opplæring er gjennomført Faglig råd for elektrofag er opptatt av at omfanget 

av opplæring på vg1, vg2 og vg3 ikke blir redusert. Selv om skolen har gitt 
opplæring i alle kompetansemål, skal ikke skoleåret derved kunne avkortes – 
selv om kravet til 180 dager med opplæring opprettholdes. God læring 

krever tid. En slik endring vil også kunne få konsekvenser for skolens 
mulighet til å tilby hospitering, praksis utenfor skolen og gjennomføring av 

yrkesfaglig fordypning. 
 
Ole Edvard Antonsen ferdigstiller uttalelsen. AU sende uttalelsen til 

Kunnskapsdepartementet 
 

10 – 

2019 
Svar fra Udir til KD om kjønnspoeng 
Direktoratet utredet innføring av ekstrapoeng på bakgrunn av kjønn ved inntak 

til videregående opplæring. Direktoratet sin anbefaling (se vedlegg) er at det 
ikke innføres ekstrapoeng. Udir anbefaler i stedet alternative tiltak. 
 

Kjetil Tvedt foreslo å sende uttalelsen til SRY. 
 

Vedtak: 
1. Våren 2018 var det kun 5% av søkerne til læreplass i elektrikerfaget som var 

jenter. Rådet er enig med direktoratet om at ekstrapoeng ikke er riktig 
virkemiddel for å oppnå bedre kjønnsbalanse i yrkesfagene. 

2. Faglig råd for elektrofag mener på bakgrunn av konklusjonene i rapporten til 

KD at direktoratet må ta initiativ til at det blir etablert nasjonalt senter for 
likestilling i videregående opplæring. Sentret bør ha som mål å iverksette 

tiltak som kan gi bedre kjønnsbalanse i yrkesfagene. Senterets arbeid må ses 
i sammenheng med fylkenes folkehelsearbeid. 

3. Rådet mener individuell utforskning av minst ett utradisjonelt utdanningsvalg 

bør inngå i læreplanen for faget utdanningsvalg.  
 

11 – 

2019 
Kommende høring – utdanningsprogramspesifikk del i yrkesfaglige 
læreplaner for fellesfagene matematikk og naturfag.  

I de nye yrkesfaglige læreplanene i fellesfagene matematikk og naturfag 
læreplanene skal det innføres en utdanningsprogramspesifikk. Forslaget sendes 
på høring i mars, men sendes allerede nå rådet til orientering. Svein Harald 

Larsen orienterer. 
 

Rådet har tidligere foreslått følgende ramme for læreplanen:  

 
 Faglig råd for elektrofag mener følgende tema skal danne ramme om den yrkesfaglige 

matematikkdelen:  

Emne matematikk: følger nært elektrofysikk: algebra for turnering av formler ved serie- 

og parallellkobling, eksponentialfunksjon ved opp- og utlading (og dermed også 
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logaritmer), trigonometriske funksjoner ved generator- og motorprinsipp. Et vesentlig 

poeng er koblingen mellom matematikk og elektrofysikk. Matematikk- og naturfaglærer 

må følge hverandre nært, i tillegg til at de samarbeider nært med programfagslærere 

om motorer, kondensatorer og spoler osv. 

 
 

Vedtak: 
Svein Harald Larsen utformer forslag til kompetansemål. Forslaget sendes 
rådets medlemmer til kommentar før oversending til udir. 

 
12 -

2019 
Møteplan 2019 

 

Arbeidsutvalgsmøt

er 
 

Rådsmøter 

Kl. 10.00-16.00 

SRY-møter 

 

Torsdag 
31.01.2019  
Møterom 3 

Torsdag 14.02.2019 
Møterom 4  (ordinært møte) 

Torsdag 07.02.2019 

Onsdag 
10.04.2019 

Møterom 3 

Torsdag 25.04.2019 
Møterom 4  (ordinært møte) 

Torsdag 11.04.2019 

Fredag 

21.06.2019 

Tirsdag 04.06.2019 

Forslag til vg1-læreplan 
(ekstraordinært møte) 

 

Mandag 
12.08.2019 

Torsdag 14-15.08.2019 
Forslag til vg2 og vg3-

læreplan. Møterom 3 
(ekstraordinært møte) 

Torsdag 06.06.2019 

Mandag 
02.09.2019 

Onsdag 11.09.2019 
Møterom 4 (ordinært møte) 

Torsdag 05.09.2019 

Mandag 
07.10.2019 

Torsdag 10.10.2019 
(ekstraordinært møte) 

Torsdag 07.11.2019 

 Mandag 28. – onsdag 30. 
oktober. Fylkesbesøk  

 

Torsdag 
14.11.2019 

Torsdag 28.11.2019 
Møterom 4  (ordinært møte) 

Torsdag 05.12.2019 

 
 
Vedtak: 

• Rådet slutter seg til møteplanen 
• Rådet søker om fylkesbesøk til Viken/Østfold mandag 28. – onsdag 30. 

oktober. Tema vil være hvilke utfordringer etablering av den nye regionen få 
for yrkesfagutdanningen. Herunder dimensjonering, partssamarbeid, 
opplæringskontorer, fagprøver osv. 

 

13 - 

2019 
Forslag til medlem i klagenemnd for elektrikerfaget 

Kandidater som har strøket til fagprøven har rett til å klage. Klage på formelle 
feil ved prøveavviklingen behandles av fylkeskommunen. Klage på den faglige 
vurderingen av prøvearbeidet kan etter opplæringslovens § 12-6 ankes til 

klagenemnd oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Departementet har delegert 
ansvaret for oppnevningen av klagenemndene til Utdanningsdirektoratet, og de 

faglige rådene skal fremme forslag til medlemmer i klagenemndene. 

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#12-6
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Personer som foreslås må være faglig kvalifiserte og bør være yrkesaktive i 
faget. 

 
Pga av at en medlem og et varamedlem i klagenemnda for elektrikerfaget har 

nådd pensjonsalder ønsker vi å få erstattet dem, og ber om at rådet foreslår et 
medlem og et (eller fler) varamedlemmer. Klagenemnda består nå av to faste 
medlemmer. Det er ikke en aktiv klage som venter på å bli behandlet nå, men 

dette er normalt en ganske aktiv klagenemnd som hadde 7 klagesaker i fjor -så 
de som bli innstilt må regne med at det vil komme noen saker igjennom året.  

 
Vedtak: 
Rådets medlemmer oppfordres til å komme med forslag til kandidater innen 

01.03.2019. 
 

14 -

2019 
Orienteringssaker 
 

a. Rapport fra Lied-utvalget om videregående opplæring - lite valgfrihet og 
for likt ungdomsskolen lenken Are Solli orienterte. Stikkord: 

Det vil bli en ny innspillkonferanse i Oslo 

Det diskuteres en egen konferanse for yrkesfag/arbeidslivet 
Utdanningsretten diskuteres mye diskutert 

Konklusjon: Faprøvegruppas rapport sendes Liedutvalget 
b. Regjeringserklæringen lenke 
c. Stoltenbergutvalget lenke  

d. Oppfølging av sak om bedriftsintern opplæring 
e. Ny publisering av læreplass-statistikken lenke 

f. Honorering av arbeid som kontaktperson i læreplanarbeidet  
g. Status for rådets forslag om å nytt lærefag - dronefaget 

h. Kompetansebehovsutvalget – rapport lagt fram 01.02.2019 lenke 
 
Vedtak: 

Sakene tas til orientering 
 

15 - 

2019 
Eventuelt 
 

Dimensjonering v/Kjetil 
Mis-matsj mellom etablerinng av elektrofagklasser og tilgjengelige læreplasser 
er et stort problem. Mange forledes inn i blindgater. Nordland: 60% på elektro 

får ikke læreplass. Mo: Industriteknologi nedlegges. 
YON sine vedtak bør følges. Hvor mange er formidlingsbare, ikke stryk eller mye 

fravær? Hvem tjener på at det er flere elever på elektro enn læreplasser? Blir 
fylkene målt på 1. valg, eller måler de seg sjøl på 1. valg? 
Konklusjon: Dimensjonering tas som egen sak på et senere møte 

 
Eventtekniker 

Nordland fylkeskommune har søkt om etablering av vg2 eventteknikk og nytt 
lærefag vg3 eventtekniker. Søknaden er anbefalt av rådet og av Udir, men er 
avslått av Kunnskapsdepartementet. 

Konklusjon:  
Det er ikke tilfredsstillende at det gis avslag på etablering av fagbrev som 

eventtekniker under henvisning til ny tilbudsstruktur. Forslag om endringer i 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lite-valgfrihet-og-for-likt-ungdomsskolen/id2621763/
https://www.venstre.no/assets/krf-v-h-frp-politisk-plattform-2019.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stoltenberg-utvalet-overleverer-rapport-om-kjonnsforskjellar-i-skolen/id2627589/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2001.02.2019&utm_content=Utdanning
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/yrkesfag/sokere-til-lareplass-2018/
https://kompetansebehovsutvalget.no/ny-nou-fra-kompetansebehovsutvalget-oslo-fredag-1-februar-2019/
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tilbudsstruktur og læreplaner må behandles fortløpende, uavhengig av innføring 
av ny tilbudsstruktur. 
 

Drone 
Udir har invitert til dialogmøte 1. mars ang faget og plassering i 

tilbudsstrukturen. Au ønsker å delta, men får kun delta med ett medlem. Saken 
tas opp på Sundvollen 26-27.02.2019 


