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Tid: Onsdag 05.12.2018 kl. 10.00-16.00 
 
Julemiddag: 17.00-20.00 på Stock Spiseri&Drikkeri på Barcode 
  
Innkalt:  
Vidar Strande 

Leif Aasum 

Norges Bilbransjeforbund  

Spekter 

Målfrid Rønnevik 

Liv Christiansen 

Norsk Olje og gass 

Fellesforbundet 

Cathrine Ulvøy  

Charlotte Dyrkorn 

Håvard Galtestad 

Bendik Flomstad  

Sigmund Ørland 

Ingrid Auglænd 

Sissel Brusegård 

Erik Holden 

 

Fellesforbundet 

Industri Energi 

YS 

Fagforbundet  

Utdanningsforbundet 

Utdanningsforbundet 

KS 

Elevorganisasjonen  

 

Forfall: 

Evelyn Blohm Dahl 

Peter Hansen (vara Sissel Karlsen (Norsk 

Transportarbeiderforbund) er innkalt, men kan 

ikke delta) 

Ellen Møller (vara Roar Danielsberg (Skolenes 

Landsforbund) er innkalt, men kan ikke delta)  

Tone Kjersti Belsby (vara Kjetil Tvedt (Norsk 

Industri) er innkalt, men kan ikke delta) 

Hans Petter Bøe Rebo (vara Tove Lange (NHO 

mat og drikke er innkalt, men kan ikke delta) 

Anne Beth Gilje Løland (vara Målfrid Rønnevik 

(Norsk Olje og gass) er innkalt) 

Leif Olsen (vara Kristina Rabe (KS) er innkalt, 

 

NHO Sjøfart 

Norsk Transportarbeiderforbund 

 

 

Skolenes Landsforbund  

 

Norsk Industri 

 

Norsk Industri  

 

Norsk Olje og gass  

 

KS 

mailto:maiken.patricia.ek@utdanningsdirektoratet.no


 

2 
 

men kan ikke delta) 

  

 

Fra Utdanningsdirektoratet  

Maiken Patricia Ek   

Stine Viddal Øi  

Viil Gombos (sak 66-18 kl. 11.45) 

 

Andre 

Hans Jacob Edvardsen (sak 74-18 kl. 14.00-

15.00) 

 

 

 

 

Avdeling for fagopplæring 
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Sak 64-18 Godkjenning av innkalling  
Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon godkjenner innkallingen til møte onsdag 05.12.2018. 

 

Sak 65-18 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 oktober 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.  

I forkant av rådsmøtet hadde Spekter sin representant sendt inn «teknologi og mobilitet» som 
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navneforslag. Spekter mener navnet er fremtidsrettet, og tar innover seg transport- og 

logistikkfagene som er flyttet til TIP. 

I rådsmøtet la rådsmedlemmene frem innspill de hadde samlet inn: 

Organisasjon Navneforslag  

Norges Bilbransjeforbund Tekniske yrkesfag 

Norsk Industri Teknologi 

Fagforbundet  Teknologi og industri  

Spekter  Teknologi og mobilitet  

Fellesforbundet  Teknologi og industri  

Utdanningsforbundet  Beholde dagens navn «teknikk og industriell 

produksjon» 

Industri Energi  Beholde dagens navn «teknikk og industriell 

produksjon» 

YS Ønsker å ha mobilitet med i navnet 

 

Representant fra Fellesforbundet understrekte at det ikke er ønskelig fra Fellesforbundets side å 

foreslå et navn som ikke har «industri» i navnet. Også representant fra Industri Energi pekte på at 

det vil være problematisk å foreslå et navn uten «industri» i navnet. Representanten fra Industri 

Energi fremhevet videre at det er andre virkemidler enn navneendring for å øke rekrutteringen til 

utdanningsprogrammet.  

Utdanningsforbundets representant la vekt på at dagens navn dekker hele bredden i 

utdanningsprogrammet, og at flere utdanningsprogram har eierskap til begrepet «teknologi». 

Spekter og YS sine representanter fremhevet viktigheten av at navnet synliggjør transport og 

logistikkfagene. Fagforbundets representant vektla at nytt forslag til navn ikke må bli et like langt og 

«komplisert» navn som dagens navn. I tillegg pekte han på at «teknologi» tilfører en teoretisk 

dimensjon som kan bidra til å gjøre utdanningsprogrammet mer attraktivt, både blant foreldre og 

elever.  

I etterkant av rådsmøtet har rådsmedlem fra Skolenes Landsforbund (SL) sendt inn at SL støtter 

Norsk Industri sitt forslag «teknologi». Saken ble drøftet i deres forbundsstyremøte. SL legger vekt 

på at «teknologi» vil bli brukt uten bruk av forkortelse. Dersom en legger til et navn i tillegg til 

teknologi vil det ende med bruk av forkortelse.  

Vedtak: 

Arbeidsutvalget utarbeider et konkret forslag med bakgrunn i innspill som er fremkommet i 

rådsmøtene. Saken settes opp på rådsmøtet 13.02.2019 hvor det blir fattet en endelig beslutning i 

saken.  

Sak 66-18 Fagfornyelsen på yrkesfag – Vg2- og Vg3-læreplangrupper  
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon har foreslått medlemmer til læreplangrupper på Vg3 i 

utdanningsprogrammet. Utdanningsdirektoratet har fulgt rådets forslag når vi har satt sammen 

læreplangruppene. 

 

Når det gjelder Vg2 har Utdanningsdirektoratet mottatt forslag til medlemmer fra organisasjoner og 

fylkeskommuner. Vi har også mottatt forslag til medlemmer til Vg2 gjennom en «påmeldingsløsning» 

på udir.no. I tillegg har FRTIP foreslått medlemmer til læreplangrupper på Vg2, av de som også er 

foreslått til Vg3. 

 

Læreplangruppene på Vg2 er komplette. På Vg3 er de fleste gruppene komplette, men det gjenstår 

noen personer til fire-fem læreplangrupper. Utdanningsdirektoratet publiserer navn på medlemmer i 
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læreplangruppene på TIP på udir.no i løpet av desember.  

 

Viil Gombos v/Utdanningsdirektoratet gjennomgikk oversikten over medlemmer i læreplangruppene 

(vedlagt innkallingen) i rådsmøtet.  

 

Viil kan ta kontakt med Målfrid og Charlotte vedrørende de som mangler innenfor Vg2 brønnteknikk, 

Vg3 kran- og løfteoperasjonsfaget. Charlotte vil jobbe videre med å få medlemmer til 

tekstilrensfaget. Rådet anbefalte Utdanningsdirektoratet å ta direkte kontakt med Fespa for å få 

medlemmer til serigrafifaget.   

 

Vedtak:  

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon tar oversikten over medlemmer i læreplangrupper på 

Vg2 og Vg3 TIP til orientering. Medlemmene sender inn forslag fortløpende til de fagene som 

mangler medlemmer. 

 

Sak 67-18 Søknad om ekstraordinært rådsmøte juni 2019  
Utdanningsdirektoratet har vedtatt møteplan for 2019 for de faglige rådene og SRY. Direktoratet 

sender læreplanutkast for Vg2 og Vg3 på åpen innspillsrunde 20.mai med frist 20.juni 2019. Faglig 

råd for teknikk og industriell produksjon mener dermed det er behov for å søke 

Utdanningsdirektoratet om å avholde et ekstraordinært juni 2019, for å behandle rådets innspill til 

læreplanutkastene. Arbeidsutvalgets forslag til dato var 17. eller 18.juni. 

 

Møteplan for 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Fagansvarlig oversender søknad til Utdanningsdirektoratet om å avholde ekstraordinært rådsmøte 

17. juni 2019. Agenda for rådsmøtet er rådets innspill til læreplanutkast for Vg2 og Vg3. 

 

Vedlegg: Vedlegg 1 sak 67-18 Brev til Udir – søknad om ekstraordinært rådsmøte  

 

Sak 68-18 Innspill til deloppdrag om bedriftsintern opplæring   

Utdanningsdirektoratet skal vurdere hvordan relevante deler av innholdet i bedriftsintern opplæring 

(f.eks. kjedeskoler) kan inngå i kompetansemål i læreplanene. Direktoratet vil se nærmere på 

lærefag der det eksisterer opplæring som gir ikke-formell kompetanse. Ikke-formell kompetanse kan 

defineres som kurs eller kompetansehevende tiltak på arbeidsplassen i regi av et studieforbund eller 

andre. Fag- og svennebrev er eksempler på formell kompetanse. Direktoratet vil se bort ifra 

opplæring som er formalisert gjennom lov og forskrift. 

 

Faglig råd for teknikk og 

industriell produksjon 

SRY  

13.februar 31.januar 

24.april 11.april 

17.juni ekstraordinært 

rådsmøte 

6.juni 

11.september 5.september 

27.november 7.november 

 5.desember 
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Med dette som utgangspunkt har Utdanningsdirektoratet satt opp en foreløpig liste med lærefag vi 

mener vil kunne være relevante: 

 

    - Salgsfaget (kjedeskoler) 

    - Førstelinje-tjenester (avhengig av innholdet i faget) 

    - Lærefag innen IKT & Medieproduksjon  

 

For å finne gode løsninger i disse lærefagene kan det samtidig være aktuelt å hente inn innspill også 

fra lærefag der det eksisterer ordninger som bidrar til å formalisere ikke-formell kompetanse. 

Vi er fortsatt tidlig i prosessen, og ber de faglige rådene om innspill til det videre arbeidet med 

oppdraget. 

Spørsmål til faglige råd:  

- Er det andre lærefag dere mener vi bør ha med på listen, eller er det lærefag dere mener vi 

bør ta ut?  

- Har dere eksempler på ordninger som bidrar til å formalisere ikke-formell kompetanse slik at 

kandidatene får mulighet til å ta et fag- eller svennebrev?  

- Hvordan mener dere vi bør involvere bransjen og de faglige rådene i det videre arbeidet? 

Innspill sendes til post@udir.no innen fredag 14. desember 2018. 

Innspill fra diskusjon: 

- Bilfagene: ingen fag som passer inn. Det er ulike bilmerker, men fagbrevet er det samme. 

Kan bli endringer i dette som følge av nye aktører som kommer på markedet. Bilpleiefaget er 

et eksempel der opplæringen nå blir forsøkt formalisert gjennom opprettelse av et eget 

fagbrev. Dagens opplæring er imidlertid ikke systematisert på linje med kjedeskoler. 

Boreoperatørfaget har eksempler på systematisert bedriftsintern opplæring. 

- Fagopplæringen skal være førende. Læreplanene er nasjonale av en grunn. Usikkert hva den 

videre konsekvensen av dette arbeidet vil være. 

- Bedriftsintern opplæring er en del av mange fagområder og har flere positive sider. Problemet 

oppstår når den bedriftsinterne opplæringen svekker rollen til den formelle fagopplæringen. 

- Sikkerhetsfaget (utenfor TIP) kan være aktuelt grunnet stor grad av bedriftsintern opplæring.  

- Flere eksempler på interne fagbrev. Disse gir ikke-formell kompetanse, men kan gi noe 

høyere lønn internt i bedriften. 

- Arbeidet kan ses i sammenheng med kompetansebevis og kompetansemålene som en oppnår 

der. 

Vedtak:  

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon ønsker ikke å melde inn noen av sine lærefag til dette 

arbeidet. Rådet er skeptiske til en trend med systematiske opplæringsordninger på bekostning av 

fagopplæringen. Rådet ønsker oh holdes orientert om det videre arbeidet. Fagansvarlig sender inn 

innspillene til Udir innen fristen. 

Vedlegg: Vedlegg 1 sak 68-18 Brev til Udir - Innspill til deloppdrag om bedriftsintern opplæring 

Sak 69-18 Navneendring for el- og motorsykkelfaget  

Navneendring var satt opp som sak i rådsmøtet 23.08.2018. Representant fra Norges 

Bilbransjeforbund meldte inn et behov for å endre navnet fra el- og motorsykkelfaget tilbake til 

motorsykkelfaget.  I rådsmøtet ble det vedtatt at Vidar Strande skulle lage et utkast til søknad som 

rådet skulle behandle. Søknadsutkast og dokumentasjon var vedlagt innkallingen. 
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Vedtak: 

Med bakgrunn i dokumentasjonen som foreligger, søker Faglig råd for teknikk og industriell 

produksjon Utdanningsdirektoratet om å endre navnet tilbake til motorsykkelfaget.  

 

Vedlegg: Vedlegg 1 sak 69-18 Brev til Udir - Søknad fra FRTIP om navneendring for el- og 

motorsykkelfaget 

 

Sak 70-18 Utrede behovet for å etablere lærefaget sykkelmekanikerfag  

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon mottok en henvendelse datert 20.11.2018 fra 

Rogaland fylkeskommune v/ fagopplæringssjef Cathrine Utne Pettersen. I henvendelsen 

fremkommer det at Rogaland fylkeskommune ved seksjon for fag- og yrkesopplæring har fått flere 

henvendelser høsten 2018 som gjelder sykkelmekanikere. De henviser blant annet til en konkret 

henvendelse som peker på et ønske om å etablere en yrkesfaglig utdannelse rettet mot 

sykkelbransjen for å kunne levere på etterspørselen etter kompetente og kvalifiserte 

sykkelmekanikere. Videre blir det pekt på at mangelen på kompetente sykkelmekanikere utgjør en 

utfordring nå og fremover, og særlig med tanke på økning i salg av elektriske drevne tråsykler.  

Faglig råd har tidligere mottatt en lignende type henvendelse fra Oslo fylkeskommune. I rådsmøtet 

fremkom det at også Vidar Strande fra Norges Bilbransjeforbund har mottatt denne type 

henvendelser. Rådet var samstemt om at er viktig at rådet utreder behovet for å etablere lærefaget 

sykkelmekanikerfaget. Det ble vist til at læreplanen for Vg2 sykkelreparatør, som var et tilbud før 

Reform 94, kan være et nyttig et nyttig dokument å se til. Samtidig ble det understreket at det vil 

være behov for vesentlige endringer. 

Vedtak: 

Faglig råd teknikk og industriell produksjon ber representanter fra arbeidsgruppen Vg2 kjøretøy og 

Vg2 industriteknologi om å samarbeide om å utrede behovet for et nytt fag rettet mot 

sykkelmekanikk. Faget må innbefatte elektrisk drevne tråsykler. Medlemmer av arbeidsgruppen blir: 

Vidar Strande, Ellen Møller, Cathrine Ulvøy, Bendik Flomstad og Tone Belsby.  

 

 

Sak 71-18 Kran- og løfteoperasjonsfaget – føring av mobilkran inn i læreplanen  

I forbindelse med forberedelsen til innlegget Tone Belsby og Stine Viddal Øi holdt på SOTINs 

høstkonferanse 23.11.2018 ble rådsleder og fagansvarlig oppmerksom på at føring av mobilkran ikke 

inngår i beskrivelsen av det sentrale innholdet i kran- og løfteoperasjonsfaget. Dette er en sak rådet 

har vært opptatt av og jobbet med over lang tid. Vegdirektoratet har nylig vedtatt lavere alderskrav 

for føring av mobilkran for lærlinger i kran- og løfteoperasjonsfaget. Dette var rådet positive til i sitt 

høringssvar datert 22.06.2018. Arbeidsutvalget mener rådet bør presisere overfor relevante 

læreplangrupper at forskriftsendringen bør gjenspeiles i de nye læreplanene. 

Arbeidsutvalget hadde utarbeidet et notatutkast som lå vedlagt innkallingen. Rådet ønsket at det ble 

presisert i notatet at opplæringen må bli lagt ved landslinjene, med samme finansieringsordning som 

for yrkessjåførfaget. 

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon oversender vedlagte notat til Utdanningsdirektoratet, 

med justeringer som fremkom i rådsmøtet. Rådet ber direktoratet videreformidle notatet til 

læreplangruppene Vg2 transport og logistikk og Vg3 kran- og løfteoperasjonsfaget. Faglig råd ber 

direktoratet om å følge opp overfor Kunnskapsdepartementet for å sikre bevilgning så lærlinger i 

kran- og løfteoperasjonsfaget får føreropplæring og praktisk prøve i klasse C, slik at de kan føre 

mobilkran som del av opplæring i en lærebedrift. Faglig råd mener at opplæringen må bli lagt ved 
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landslinjene, med samme finansieringsordning som for yrkessjåførfaget.  

 

Vedlegg: Vedlegg 1 sak 71-18 Brev til Udir – Innspill til læreplangrupper om føring av mobilkran 

 

Sak 72-18 Logistikkfaget – innspill til læreplangruppene  
 

I rådsmøtet 19.10.2018 presenterte Claus Haals i NHO Logistikk og Transport problemstillinger 

knyttet til logistikkfaget og behov for endringer i faget. Som en første oppfølging av dette vedtok 

rådet at arbeidsgruppen for Vg2 transport og logistikk skulle utarbeide et notat med bakgrunn i 

innspill fra rådsmøtet. Notatet skal overleveres til læreplangruppene på Vg2 transport og logistikk og 

Vg3 logistikkfaget. 

Arbeidsgruppen for Vg2 transport og logistikk hadde utarbeidet et utkast til notat. 

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon vedtar at innspillet oversendes til læreplangruppene 

på Vg2 transport og logistikk og Vg3 logistikkfaget. Faglig råd vil følge opp behovet for eventuelt 

kryssløp fra Vg1 salg, service reiseliv til Vg2 transport og logistikk, og muligheter for fordypninger i 

egne prosesser. Faglig råd vil informere NHO logistikk og transport v/ Claus Haals om rådets 

oppfølging av saken.  

 

Vedlegg: Vedlegg 1 sak 72-18 Brev til Udir - Innspill til læreplangruppene om logistikkfaget 

 

Sak 73-18 Forsøk Vg2 plast og kompositt  
Buskerud fylkeskommune har hatt et forsøk med nytt programområde Vg2 plast og kompositt i 

skoleårene 2016/2017 og 2017/2018. Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) støttet 

opprettelsen av forsøket.  

I brev av 15.02.2018 søkte Buskerud fylkeskommune om forlengelse av forsøket med ett skoleår 

2018/2019. Utdanningsdirektoratet avslo søknad om forlengelse av forsøket i brev av 30.05.2018. 

FRTIP oversendte et brev til direktoratet datert 21.06.18 hvor rådet anbefaler en forlengelse av 

forsøket. Rådet viser blant annet til at komposittindustrien vokser over hele landet og at behovet for 

faglærte vil øke kraftig fremover. Rådet beskriver opplæringen som fremtidsrettet og at faget 

sannsynligvis vil skape mange læreplasser i industrien. 

I brev av 19.10.2018 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forlengelse til og med skoleåret 

2018/2019. Direktoratet oversendte sin anbefaling til Kunnskapsdepartementet 22.10.2018. 

Kunnskapsdepartementet tar endelig beslutning i saken.  

I brev av 19.10.2018 ba direktoratet Buskerud fylkeskommune sende en foreløpig 

evalueringsrapport av forsøket. Utdanningsdirektoratet mottok evalueringsrapporten 15.11.2018. 

Delrapporten var vedlagt innkallingen.  

FRTIP mottok en henvendelse 15.11.2018 fra Kongsberg Defence & Aerospace v/ Vidar Lande. I 

henvendelsen skriver de at de mener at Vg2 plast og kompositt bør bli et permanent tilbud ved 

Kongsberg videregående skole som landslinje. De skriver at dette er i tråd med hva Buskerud 

fylkeskommune tidligere har signalisert at de vil søke om når forsøksperioden er over. Videre skriver 

de at de mener Vg3 polymerkompositt ikke bør slås sammen med Vg3 plastfag, men bestå som et 

eget lærefag. De skriver at bedriftene ofte er svært spesialiserte og vil dermed ikke kunne gi 

opplæring i både plast- og polymerkomposittproduksjon. Kongsberg Defence & Aerospace ønsker et 

møte med FRTIP i januar for å drøfte veien videre.  

Arbeidsutvalget (AU) utarbeidet et utkast til notat med kommentarer til Buskerud fylkeskommune 

delrapport, vedlagt innkallingen til rådsmøtet. I notatet ba (AU) om et møte med relevant aktører i 
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januar 2019. I rådsmøtet opplyste representant fra Industri Energi om at de ønsker å delta med på 

møtet om plastfagene. Representanten har mye kunnskap om plast- og komposittindustrien.  

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) oversender sine innspill til foreløpig 

evaluering til Buskerud Fylkeskommune. FRTIP ber Buskerud Fylkeskommune invitere til et møte i 

januar på Kongsberg med relevante aktører. Hensikten med møtet er at rådet får mer informasjon 

og avklaringer om forsøket. Arbeidsutvalget deltar i møtet.  

 

Vedlegg: Vedlegg 1 sak 73-18 Brev til Buskerud fylkeskommune – FRTIPs kommentarer til foreløpig 

evalueringsrapport 

 

Sak 74-18 Rapport om fag-svenneprøven  
Faglig råd for elektrofag har nedsatt en arbeidsgruppe fagprøvegruppa. I samarbeid med Faglig råd 

for teknikk og industriell produksjon og Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk, har fagprøvegruppa 

utarbeidet en rapport Fag og svenneprøven «Sluttvurdering det bør investeres i»? Leder av 

fagprøvegruppen, Hans Jacob Edvardsen, presenterer rapporten i rådsmøtet.  

Innspill fra diskusjon under presentasjonen: 

- Prøvestasjoner: Ulik bruk av og oppfatning av prøvestasjoner på tvers av fylker, bransjer og 

fagområder. 

- Vurderingsskalaen: Innspill om at «Bestått meget godt» bør gå bort, da det ofte er 

tilfeldigheter og smale problemstillinger som avgjør om kandidaten oppnår dette resultatet. 

Hans Jacob sa seg uenig, og mente det var viktig med flere nivåer selv om det er mange 

dilemmaer knyttet til dette. En løsning som ble presentert av rådet var å bruke andre 

begreper, som «lav/middels/høy måloppnåelse». Prøvenemndene må være flinkere til å bruke 

hele skalaen. 

- Begrepene yrkesaktiv og likemenn: Det er også et spørsmål hvordan en skal gi opplæring i 

vurdering av fagprøver. Det må gjøres vurderinger knyttet til begrepet «yrkesaktiv». Det må i 

stor grad utøves skjønn der ute for å si hva som er den rette kompetansen. Forslag fra rådet 

om at prøvenemndsmedlemmene kan sitte på åremål. Samtidig er prøvenemndsmedlemmene 

kun midlertidig oppnevnt og det foretas (eller bør foretas) jevnlige «utrenskninger» i fylkene. 

Det er ikke så lett i praksis å finne yrkesaktive fagpersoner som kan vurdere fag- og 

svenneprøver i alle lærefag. Hans Jacob understreket at det er viktig å stille krav til partene. 

- Lengden på fagprøven: I notatet er delen som omhandler lengden på fagprøven upresist. Det 

er allerede tatt en runde på dette i forbindelse med beskrivelsen av det sentrale innholdet i 

lærefaget der det er satt et eksakt antall dager. 

 

Generell avklaring: Det eksisterer tariffavtaler innen TIP-fagene, men ikke spesifikt for fagarbeidere 

som har gått Vg3 i skole.  

Rådet takket Hans Jacob for presentasjonen. Han sender presentasjonen til rådet i etterkant, med 

enkelte rettelser, og fagansvarlig videresender til rådet.  

Egen diskusjon i rådet: 

Forslag fra leder om at arbeidsutvalget går gjennom rapporten og lager et utkast til neste rådsmøte. 

Innspill til arbeidsutvalget: Hva med andre råd som ikke er koblet opp i prosessen? Det kan være et 

poeng å koble på også andre råd så de ikke opplever at de blir forbigått i prosessen. 

Vedtak: 

Arbeidsutvalget går gjennom rapporten, og lager et utkast som legges frem i neste rådsmøte for 
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videre innspill og diskusjon. Faglig råd for teknikk og industriell produksjon vil delta i den videre 

prosessen. 

Vedlegg 

1. Vedlegg 1 sak 74-18 Rapporten Fag- og svenneprøven «sluttvurdering det bør investeres i»? 

2. Vedlegg 2 sak 74-18 Presentasjon fagprøvegruppas rapport  

 

Sak 75-18 Orienteringssaker   

Brev rådet har sendt siden rådsmøtet 19.10.18 

- Brev til Udir – innspill til avslag på søknad om kryssløp fra Vg1 elektrofag til Vg2 

kjemiprosessfag og Vg2 laboratoriefag  

NOKUTs samling om vurdering av utenlandsk utdanning 

NOKUT inviterte de faglige rådene til samling om vurdering av utenlandsk utdanning den 17.oktober. 

Liv Christiansen deltok på vegne av Faglig råd for teknikk og industriell produksjon. Liv orienterer fra 

samlingen i rådsmøtet. Ikke åpent for nye lærefag i ordningen nå, og det er ikke bestemt når det er 

tid for å utvide ordningen. 

Vidar Strande sitter som sakkyndig innen lette kjøretøy hos NOKUT, og vil kunne informere rådet om 

NOKUTs arbeid i kommende rådsmøter. 

Industrimalerfagets plassering i tilbudsstrukturen  

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) mottok i august en henvendelse fra 

Korrosjons- Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening (KIS) vedrørende industrimalerfagets 

tilhørighet. KIS har diskutert en eventuell flytting av industrimalerfaget fra bygg- og anleggsteknikk 

til TIP, hvor industrimalerfaget og industriell overflatebehandling bør vurderes samlet i ett fag.  

AU i FRTIP hadde et møte med KIS og representanter fra Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk 

21.11.2018 for å diskutere industrimalerfagets plassering i tilbudsstrukturen. I møtet ble det enighet 

om følgende prosess videre: 

- FRTIP og FRBA sender fageierne for industrimalerfaget, malerfaget, trevare- og 

bygginnredningsfaget og industriell overflatebehandling en bestilling hvor de blir bedt om å 

beskrive hvordan arbeidsoppgavene er ute i bedriftene, og hvordan bedriftene er.  

- Invitere til et møte med fageierne og AU i FRBA og FRTIP i januar/februar 2019. Hensikten 

med møtet er å foreta en analyse av det sentrale innholdet for de fire lærefagene, for å se 

hva fagene har til felles.  

Innlegg på SOTINs høstkonferanse 23.11.2018 

Tone Belsby og Stine Viddal Øi holdt et innlegg på SOTINs høstkonferanse 23.11.2018. Stine 

orienterte om innlegget i rådsmøtet. (SOTIN: Samarbeidsforum for opplæringsvirksomheter innen 

transport- og logistikkfag i Norge.) 

På konferansen innledet Tone om rådets arbeid, og Stine innledet om det pågående 

læreplanarbeidet. I tillegg adresserte de mer konkrete problemstillinger som SOTIN var opptatt av. 

Disse var knyttet til kran- og løfteoperasjonsfaget, overgangen fra service og samferdsel og 

muligheter for kryssløp fra det nye utdanningsprogrammet og nytten av SOTIN som faglig nettverk. 
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Tone og Stine opplevde det som nyttig å kunne informere og få innspill i diskusjonen etterpå. Rådet 

er åpne for faglige innspill fra SOTIN, og de ble også oppfordret til å delta i de åpne innspillsrundene 

i læreplanarbeidet. 

 

Vedtak: 

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

purring på svar fra Utdanningsdirektoratet på «Brev til Udir – avslag på søknad om kryssløp fra Vg1 

elektrofag til Vg2 kjemiprosess og Vg2 laboratoriefag». 

 

Sak 76-18 Eventuelt 

Henvendelse fra Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon om kryssløp fra Vg2 

medieproduksjon til Vg3 grafisk produksjonsteknikk  

Leder av Faglig råd for teknikk og industriell produksjon har mottatt en henvendelse fra 

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon v/ Willy Jordet om ønske om å opprette kryssløp fra 

Vg2 medieproduksjon til Vg3 grafisk produksjonsteknikk.  

Begrunnelsen for dette er i hovedsak at det er få søkere til Vg3 grafisk produksjonsteknikk i dag. De 

peker på at det kan bli vanskelig å dekke behovet for kandidater ved kun å rekruttere fra Vg2 

industriteknologi. De peker på at et kryssløp fra Vg2 medieproduksjon til Vg3 grafisk 

produksjonsteknikk kan gi tilgang på flere og interessante kandidater.  Videre peker de på at mange 

av kompetansemålene i læreplanen for medieproduksjon også er relevante for Vg3 grafisk 

produksjonsteknikk.  

Vedtak: 

Arbeidsutvalget utformer et svarbrev, hvor rådet oppfordrer Willy Jordet til å sende søknaden til 

Utdanningsdirektoratet.  

Vedlegg 

1. Vedlegg 1 sak 76-18 Henvendelse fra Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon  

2. Vedlegg 2 – Brev til Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon  

Yrkesfagspesifikke deler i læreplanene i norsk og engelsk  

På bakgrunn av offentlig høring fastsatte Kunnskapsdepartementet våren 2018 at læreplanene i 

norsk og engelsk på yrkesfag skal ha en yrkesfaglig del som skal utgjøre 20-30 % av læreplanene. 

Samtidig avgjorde departementet at fagene fra og med skoleåret 2020 skal samles over ett år slik at 

engelsk på yrkesfag legges til Vg1 og norsk på yrkesfag legges til Vg2. Faglig råd for teknikk og 

industriell produksjon kom ikke til enighet i disse spørsmålene, og besluttet at rådet ikke skulle avgi 

høringssvar. Faglig råd oppfordret organisasjonene til å avgi høringssvar.    

Læreplangruppene i fagfornyelsen i norsk og engelsk har fått i oppdrag å utarbeide den 

yrkesfagspesifikke delen i hver av disse læreplanene. Førsteutkast til nye læreplaner foreligger.  

Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å gi skriftlige tilbakemeldinger på følgende 

spørsmål:  

1 Åpner de foreslåtte målene for god yrkesretting av  

A norskfaget?  

B engelskfaget?  

2 Har faglige råd forslag til nye/justerte mål i engelsk og/eller norsk?  

3 Hvilke eksamensformer er mest hensiktsmessige for  



 

11 
 

A engelsk på YF? 

B norsk på YF? 

 

Innspill fra diskusjonen i rådsmøtet  

- Eksamensform: Flertallet av rådet ønsket en egen yrkesrettet skriftlig sentralt gitt eksamen. 

Ett rådsmedlem fra Utdanningsforbundet ønsket muntlig eksamen. Rådsmedlem fra Norsk 

Olje og gass var også åpen for muntlig eksamen. Fagansvarlig opplyste om at faglig råd i sin 

utviklingsredegjørelse fra 2016 har anbefalt en yrkesrettet sentralt gitt skriftlig eksamen. 

- Kompetansemålene i engelsk: forslag til kompetansemål virker omfattende, bør ta vekk noen. 

Forslag om å ta vekk kompetansemålet om HMS.  

- Språk: Språket er vanskelig og lite tilgjengelig.     

 

Frist for tilbakemelding er 18.desember. 

Vedtak: 

Rådsmedlemmene sender innspill til AU innen 12.desember. AU utarbeider et svar i møte 

13.desember med utgangspunkt i innspill som fremkom i rådsmøtet og per epost. Rådet vil få et 

utkast til kommentarer per epost 13 eller 14. desember med svarfrist innen 17.desember. 

Vedlegg: Vedlegg 3 sak 76-18 – Brev til Udir; FRTIPs innspill til yrkesfagspesifikk del i norsk og 

engelsk 

Lied-utvalgets innspillkonferanser januar 2019 

Utvalget ønsker å drøfte ulike sider ved dagens videregående opplæring med så mange som mulig. 

Det er derfor lagt opp til innspillkonferanser slik at utvalget kan få ulike innspill på ulike temaer. 

15 og 29 januar 2019 arrangerer utvalget innspillkonferanser i Bergen og Tromsø. Vi oppfordrer 

rådsmedlemmer som bor i nærheten av arrangementene til å delta. Eventuelt kan de faglige rådene 

oppfordre noen lokale aktører til å melde seg på. 

Se vedlagte lenke til påmelding til Liedutvalgets innspillkonferanser i januar 2019 

https://www.liedutvalget.no/arrangementer/ 

 

https://www.liedutvalget.no/arrangementer/

