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Referat – møte 1 -2019 
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon. 

 
Sted: Utdanningsdirektoratet, møterom 5 1.etg 
Tid: Onsdag 13.02.2019 kl. 10.00-16.00 
  
Innkalt:  
Tone Kjersti Belsby  

Hans Petter Bøe Rebo 

Leif Aasum 

Vidar Strande 

Målfrid Rønnevik 

Evelyn Blomh-Dahl 

Kai Johansen 
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Bendik Flomstad  
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Liv Sommerfelt  

Ellen Møller 

Kristina Rabe  

Sissel Brusegård 

Erik Holden 

Erik Lysenstøen 
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Leif Olsen (vara Kristina Rabe (KS) er innkalt) 

Peter Hansen (vara Sissel Karlsen (Norsk 

Transportarbeiderforbund) er innkalt, men kan 

ikke delta) 

Sigmund Ørland (vara Erik Lysenstøen 

(Utdanningsforbundet) er innkalt) 

Ingrid Auglænd (vara Liv Sommerfelt  

(Utdanningsforbundet) er innkalt)   

Liv Christiansen (vara Kai Johansen 

(Fellesforbundet) er innkalt)  

Anne Beth Gilje Løland (vara Målfrid Rønnevik 

(Norsk olje og gass) er innkalt 
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Fra Utdanningsdirektoratet  

Maiken Patricia Ek   

Stine Viddal Øi (sak 12-19 til sak 17-19) 

Viil Gombos (sak 14-19 og sak 15-19) 

Gøril Saltemark (sak 13-19) 

 

Andre 

Kari Svalebjørg Slettetveit (sak 14-19 kl.14.00-

15.00) 

 

 

Avdeling for fagopplæring 

Avdeling for fagopplæring 

Avdeling for læreplan videregående 

opplæring og voksne  

Avdeling for læreplan videregående 

opplæring  

 

Ekstern læreplankoordinator  

  

Dagsorden 

 

 

 Fellesdel i auditoriet (kl.10-kl.11)  

Sak 

1-19 

Godkjenning av innkalling 

Sak 

2-19 

Møteplan 2019 

Sak 

3-19 

Fylkesbesøk 2019 

Sak 

4-19 

Rapport fra Lied-utvalget om videregående opplæring  

 

Sak 

5-19 

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

Sak 

6-19 

Rapport om fag- svenneprøven  

Sak 

7-19 

Navneendring Vg1 teknikk og industriell produksjon 

8-19 Sluttrapport fra utprøvingen av vekslingsmodeller 

Sak 

9-19 

Forsøket med Vg2 plast og kompositt   

Sak 

10-19 

Sammenslåing av Vg3 plastfaget og Vg3 polymerkompositt  

Sak 

11-19 

Utdanningsprogramspesifikke læreplaner i naturfag og matematikk  

Sak 

12-19 

Bilpleiefaget 

Sak 

13-19 

Nye læreplaner på yrkesfag, innspill til innføringstiltak 

Sak 

14-19 

Åpen innspillsrunde, skisse til læreplan for Vg1 TIP  

Sak 

15-19 

Organisering av faglig råds rolle i fagfornyelsen yrkesfag 

Sak 

16-19 

Orienteringssaker  

Sak 

17-19 

Eventuelt  



 

3 
 

 
Sak 1-19 Godkjenning av innkalling  
Vedtak: 

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

 

 

Sak 2-19 Møteplan for 2019  

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) vedtok i rådsmøtet å søke om å holde 

ekstraordinært rådsmøte 17.06.19. Agenda for rådsmøtet var rådets innspill til Vg2- og Vg3 

læreplanskisser. Utdanningsdirektoratet har endret tidsrommet for innspillsrunden til 20. juni til 

1.september 2019.  

Med bakgrunn tidsrom for innspillrunde, ønsker faglig råd å flytte det ekstraordinære rådsmøtet til 

28.august.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon setter opp ekstraordinært rådsmøte 28.august. 

Agenda for rådsmøtet er rådets innspill til Vg2- og Vg3 læreplanskisser.  

Sak 3-19 Fylkesbesøk 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 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 Udir 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. Direktoratet ber derfor om at de 

faglige rådene setter opp to alternative fylker i sin søknad. 

 

Direktoratet ber om at begrunnet søknad for fylkesbesøk 2019 sendes Hatice Bunsoon innen 

20.2.2019. 

 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) søkte om å dra til Trøndelag fylkeskommune 

i 2018. Siden Faglig råd for naturbruk også hadde søkt om fylkesbesøk til Trøndelag, fikk FRTIP 

avslag på sin søknad.  

 

 

Faglig råd for teknikk og 

industriell produksjon 

SRY  

13.februar 7.februar 

24.april 11.april 

28. August  6.juni 

11.september (rådsmøte 

samtidig som 

fylkesbesøket)  

5.september 

27.november 7.november 

 5.desember 
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FRTIP vil søke om å dra på fylkesbesøk til Trøndelag i 2019, 9-11.september. Som alternativ fylke vil 

rådet søke om å dra til Østfold.  

 

Vedlegg 

- Vedlegg 1 sak 3-19 – FRTIPs søknad om fylkesbesøk 2019 

 

 

Vedtak: 

Faglig råd søker om å dra på fylkesbesøk til Trøndelag 9-11.september 2019 og setter opp Østfold 

som alternativ. Medlemmer av Faglig råd for teknikk og industriell produksjon sender innspill til 

fylkesbesøkssøknad til fagansvarlig innen 18.februar. Fagansvarlig oversender søknad til 

Utdanningsdirektoratet innen fristen 20.februar.  

 
4-19 Rapport fra Lied-utvalget om videregående opplæring  
Lied-utvalget leverte 10.12.18 sin første rapport. Rapporten er en beskrivelse av 

kunnskapsgrunnlaget, og beskriver styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring. 

Utvalget stiller flere spørsmål ved struktur og innhold i dagens opplæring. Rapporten finner dere her.  

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) sender inn et innspill til Lied-utvalget som 

belyser følgende temaer: 

- Kommentarer til 2+2-modellen  

- Mulighet for kryssløp 

- Dimensjonering og tilgang på læreplasser   

- Overgang fra Vg1 studiespesialiserende til Vg2 yrkesfag 

- Kjønnsbalanse i yrkesfagene 

- Trepartssamarbeidets betydning for norsk fag- og yrkesopplæring  

Vedlegg 

- Vedlegg 1 sak 4-19 Brev til Lied-utvalget - Faglig råd for teknikk og industriell produksjons 

innspill til NOU 2018:15 Kvalifisert, forberedt og motivert – et kunnskapsgrunnlag om 

struktur og innhold i videregående opplæring 

Vedtak:  

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) sender inn et innspill til Lied-utvalget med 

utgangspunkt i Arbeidsutvalgets utkast og innspill som fremkom i rådsmøtet. FRTIP oppfordres til å 

delta på neste innspillsrunde som holder sted i Oslo den 11.juni. 

 

5-19 Svar fra Udir til KD – ekstrapoeng ved inntak på bakgrunn av kjønn 
Utdanningsdirektoratet ble i oppdragsbrev 16-18 bedt om å vurdere innføring av ekstrapoeng på 

bakgrunn av kjønn ved inntak til videregående opplæring. Direktoratet oversendte sitt svar til 

Kunnskapsdepartementet 07.11.18. Utdanningsdirektoratet anbefalte ikke å innføre ekstrapoeng ved 

Vg1 og Vg2. 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon støtter Utdanningsdirektoratets anbefaling, og vil 

oversende rådets innspill til Utdanningsdirektoratet.  

Vedlegg: 

- Vedlegg 1 sak 5-19 Brev til Udir – FRTIPs innspill til ekstrapoeng ved inntak på bakgrunn av 

kjønn  

Vedtak:  

https://www.regjeringen.no/contentassets/c69184206be24cc49be8dff70088c208/no/pdfs/nou201820180015000dddpdfs.pdf
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Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) mener arbeidet med økt kjønnsbalanse i de 

tekniske fagene er av stor betydning og mener at innføring av ekstrapoeng vil ha ingen eller en 

marginal positiv virkning. Faglig råd registrer at Stoltenberg-utvalget anbefaler at fylkeskommuner 

kan gi inntil to ekstrapoeng til det underrepresenterte kjønnet på utdanningsprogrammer og skoler 

der kjønnsfordelingen er skjevere enn 80/20, i NOU 2019:4 Nye sjanser – bedre læring.  

 

Forskning viser at det ikke er karakterer og inntak som er hindringen for økt kjønnsbalanse i 

yrkesfagene. Det kan også ha en negativ signalvirkning og vil uansett medføre ekstra organisering 

osv. Derimot kan lokal prioritering/slusing av elever som minoritet til enkelte skoler være et viktig 

virkemiddel. 

 

Det er stort behov for å sette i gang et bredt og forskningsbasert arbeid for å øke kjønnsbalansen i 

yrkesfagene sentralt og lokalt. Vi støtter derfor videre arbeid i tråd med SRY: 

 

«SRY mener utdanningsmyndighetene også bør styrke sitt engasjement for å motvirke 

kjønnstradisjonelle valg. SRY mener at ett nasjonalt senter for mangfold i utdanningsvalg kan 

være en nasjonal pådriver i arbeidet. Senteret kan utvikle verktøy, gjennomføre kampanjer 

mm mot de ulike aktørene som er involvert i barns oppvekst og skolegang. Videre bør det 

vurderes en egen likestillingsressurs i det videre arbeidet med regionsreformen.» 

 

Gjennom et slikt senter og regionale likestillingsressurser kan arbeid med rollemodeller, nettverk for 

ungdom og kompetanseheving for skoler/lærere og bedrifter/instruktører ivaretas og videreutvikles. 

 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon oversender innspillet over til Utdanningsdirektoratet.  

 

 

Sak 6-19 Rapport om fag- og svenneprøven  
Rapport om fag- og svenneprøven ble presentert av leder av fagprøvegruppen, Hans Jacob 

Edvardsen, i rådsmøtet 05.12.18. I rådsmøtet ble det vedtatt at arbeidsutvalget skulle gå gjennom 

rapporten og lage et utkast til kommentarer til fagprøverapporten, og at saken skulle behandles på 

rådsmøtet i februar. På grunn av sykemelding i arbeidsutvalget har ikke AU fått fulgt opp saken. I 

rådsmøtet ble anbefalingene i rapporten gjennomgått og rådet tok og stilling til hvilke av 

anbefalingene rådet kunne stille seg bak.  

 

Vedtak: 

 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) slutter seg i hovedsak til anbefalingene til 

fagprøvegruppa, med noen få unntak: 

 

- Kommentar til anbefaling 1 og 2: Ønsker ikke at begrepet læringsutbyttebeskrivelse 

brukes.  

- Kommentar til anbefaling 8: Mener siste leddsetning er uheldig formulert. FRTIP foreslår at 

setningen fjernes, og at anbefalingen derfor blir «Arbeidsgruppen anbefaler at partene i 

arbeidslivet sitt ansvar knyttet til oppnevning av prøvenemnder presiseres». 

- Kommentar til anbefaling 9: FRTIP kom ikke til enighet på denne anbefalingen. Noen 

rådsmedlemmer ønsker å bruke formuleringen «nasjonal standard», mens andre 

rådsmedlemmer syns formuleringen er krevende og foreslår å heller bruke «minimumskrav». 

Rådet peker på at en nasjonal standard kan signaliserer at prøvenemndenes kompetanse er 

statisk, og at det viktigste er å få frem at det er snakk om kompetanseheving som en 

kontinuerlig prosess. Rådet er videre bekymret for omfanget av den nasjonale standarden, og 

er opptatt av at det ikke blir så omfattende at det blir vanskelig å rekruttere personer til 

prøvenemnder. Rådet ønsker ikke at begrepet «nasjonal læreplan» brukes. Rådet er ellers 

positiv til at partene skal være sentrale i utarbeidelsen.  

- Kommentarer til anbefaling 11: Det er ikke klart for FRTIP hva som menes med denne 

anbefalingen.  
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- Kommentarer til anbefaling 12: FRTIP støtter denne anbefalingen, gitt at rådet har forstått 

anbefalingen riktig; at det omhandler organisering og gjennomføring – som antall dager, 

hvem som er til stede under oppstart og avslutning etc. 

- Kommentarer til anbefaling 17: Dette er en anbefaling som er særskilt for Faglig råd for 

elektrofag. 

 

FRTIP oversender rådets vedtak og ber fagprøvegruppen om en orientering om den videre 

prosessen.  

 

 

Sak 7-19 Navneendring Vg1 teknikk og industriell produksjon  

I rådsmøtet 05.12.18 ble det vedtatt at AU, med bakgrunn i innspill som har fremkommet i 

rådsmøtene, skulle utarbeide et notat med et konkret forslag til navn. På grunn av sykemelding i 

arbeidsutvalget har ikke AU fått fulgt opp saken. 

 

Vedtak: 

Arbeidsutvalget følger opp vedtaket fra 05.12.18 og kommer med en innstilling. Innstillingen sendes 

på epost til rådet 18.mars med muligheter for å komme med innspill innen 25.mars. Fagansvarlig 

sender over rådets forslag innen 1.april, slik at navneforslaget kan bli sendt ut sammen med andre 

åpne innspillsrunde til Vg1-læreplanen. 

  

Sak 8-19 Sluttrapport fra utprøvingen av vekslingsmodeller   

Utdanningsdirektoratet ber de faglige rådene vurdere anbefalingene i rapporten, oppsummert i 

kapittel 7.5 og 7.6, 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. Utdanningsdirektoratet har følgende 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 tillegg stiller direktoratet følgende 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? 

 

Frist for tilbakemelding er 19.februar.  

 

I rådsmøtet fremkom det at det er viktig at fleksibiliteten og aktiv bruk av yrkesfaglig fordypning 

(YFF) innen 2+2-modellen er viktig og må opprettholdes. Faglig råd mener at vekslingsmodellen 

gjerne må tilbys ved behov, men at det ikke må erstatte 2+2-modellen.  

 

- Vedlegg 1 sak 8-19 Brev til Udir – FRTIPs innspill til utprøvingen av vekslingsmodeller  

 

Vedtak: 

Arbeidsutvalget oversender et svar på Utdanningsdirektoratets bestilling med utgangspunkt i innspill 

som fremkom i rådsmøtet.  
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Sak 9-19 Forsøket med Vg2 plast og kompositt 
Forsøket med nytt programområde Vg2 plast og kompositt var satt opp som sak i rådsmøtet 

05.12.18. Rådet vedtok å sende over sine innspill til foreløpig evaluering til Buskerud 

fylkeskommune og å be om et møte med relevante aktører i Kongsberg. På grunn av sykdom i 

arbeidsutvalget ble møtet i januar avlyst.  

Buskerud fylkeskommune oversendte 22.01.19 en samlerapport om forsøket med Vg2 plast og 

kompositt ved Kongsberg vgs på vegne av deres samarbeidspartnere. Faglig råd drøftet apport og 

vedlegg til rapport i rådsmøtet. Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) støtter en 

opprettelse av Vg2 plast og kompositt som et permanent tilbud. Faglig råd tar ikke stilling til 

hvorvidt tilbudet bør være på landslinje.  

 

Vedlegg 

- Vedlegg 1 sak 9-19 – Brev til Buskerud fylkeskommune – FRTIPs anbefaling om å videreføre 

Vg2 plast og kompositt som et permanent tilbud  

Vedtak: 

 

Faglig støtter en opprettelse av Vg2 plast og kompositt som et permanent tilbud. Faglig råd tar ikke 

stilling til hvorvidt tilbudet bør være på landslinje. Faglig råd oversender følgende til Buskerud 

fylkeskommune:  

 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) anbefaler at Vg2 plast og kompositt 

blir et permanent søkbart tilbud i tilbudsstrukturen etter at forsøket er avsluttet. FRTIP mener 

at dere i samlerapport, oversendt faglig råd 22.01.19, viser at det er behov for å etablere Vg2 

plast og kompositt som et permanent tilbud. FRTIP ber om at forslagsstiller snarlig sender inn 

en søknad til Utdanningsdirektoratet. Faglig råd ber om at det i søknaden fremkommer at 

FRTIP støtter en opprettelse av Vg2 plast og kompositt.  

 

FRTIP henviser til retningslinjer for samarbeid – SRY, faglige råd og Udir, og hva som står om 

mulig grunnlag for oppsplitting av Vg2. Faglig råd ber om at søknaden om å opprette Vg2 

plast og kompositt ivaretar punktene nedenfor. 

 

Oppsplitting av Vg2 

- Utviklingen innen fagområdet tilsier økt behov for spesialisering. 

- Innholdet i læreplanene er så omfattende at oppsplitting gir en mer faglig forsvarlig 

opplæring. 

- Gir en større grad av felleselementer i fagene som gir bedre muligheter for en 

yrkesrettet opplæring. 

- Gir likevel et stort nok elevgrunnlag for at det opprettes tilbud. 

 

Et permanent Vg2 plast og kompositt vil lede til to lærefag i henhold til ny tilbudsstruktur som 

vil være gjeldende fra skoleåret 2020/2021: (1) Vg3 plastfag og (2) Vg2 polymerkompositt. I 

rapporten viser dere flere ganger til muligheten til å søke seg til Vg3 produksjonsteknikkfaget. 

Dersom dere mener det er behov for et slikt kryssløp også når Vg2 plast og kompositt blir et 

permanent tilbud, må dere inkludere dette i søknaden. I søknaden må det da fremkomme at 

det er så mange felleskomponenter mellom læreplanene at elevene har de nødvendige 

forutsetninger for å følge opplæringen i lærefaget han eller hun er inntatt (ref. retningslinjer). 

 

FRTIP tar ikke stilling til om det skal opprettes en landslinje innen Vg2 plast og kompositt. 

Faglig råd vil gjøre oppmerksom på at et landsdekkende tilbud kan være et aktuelt alternativ 

til landslinje. 

 

 



 

8 
 

Sak 10-19 Sammenslåing av Vg3 plastfag og Vg3 polymerkompositt  
Ny tilbudsstruktur for yrkesfagene ble vedtatt i mars 2018. I ny tilbudsstruktur er Vg3 termoplast og 

Vg3 plastmekanikerfaget slått sammen til et nytt lærefag Vg3 plastfag.  

I vedlegg 2 til fag- og timefordelingen (oversikt over ny tilbudsstruktur) står det at «Det kan 

vurderes om polymerkompositt skal inngå i nytt Vg3 plastfag. Drøftes med faglig råd». Rådet 

vurderte en sammenslåing av Vg3 polymerkompositt og Vg3 plastfag i rådsmøtet.  

Vedlegg: 

- Vedlegg 1 sak 10-19 – Brev til Udir – FRTIPs anbefaling knyttet til en eventuell sammenslåing 

av Vg3 plastfag og Vg3 polymerkompositt  

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon anbefaler ikke å slå sammen Vg3 plastfag og Vg3 

polymerkompositt. Fagansvarlig oversender rådets anbefaling til Utdanningsdirektoratet med 

følgende begrunnelse:  

 

Faglig råd har hentet inn synspunkter fra industrien i Kongsberg, som ønsker at Vg3 

polymerkompositt består som eget lærefag. De peker på at det er ingen norske bedrifter som 

har kompetanse og teknologi, eller produserer innenfor et så bredt spekter av materialer, at 

én bedrift kan gi all opplæring dersom fagene slås sammen. Det er stor forskjell på å 

produsere polymerkompositt og plast. Bedriftene er ofte svært spesialiserte og vil ikke kunne 

gi opplæring i både plast- og polymerkomposittproduksjon.  

 

Sak 11-19 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. Direktoratet har oversendt forslag til læreplaner 

til faglig råd. Læreplanene sendes på høring i midten av mars med høringsfrist i midten av juni. 

Direktoratet ber faglig råd om å lese læreplanene og å levere høringssvar.  

 

 

Vedtak:  

Ellen Møller og Ingrid Auglænd lager et utkast til høringssvar som settes opp som sak på rådsmøtet i 

april.  

 

Sak 12-19 Bilpleiefaget  
I brev datert 14.12.18 svarer Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet at de er positive til at 

forslaget om å opprette bilpleiefaget sendes på offentlig høring. Forslaget om å opprette lærefaget 

sendes på høring samtidig som læreplanen sendes på offentlig høring (desember 2019-mars 2020).  

Før Vg2- og Vg3- læreplangruppene innen TIP har oppstartstartsamling 11-12.mars må faglig råd: 

- Utarbeide sentralt innhold for bilpleiefaget 

- Foreslå personer til læreplangruppen for bilpleiefaget 

I rådsmøtet ga Vidar Strande en orientering fra arbeidet til arbeidsgruppa nedsatt for bilpleiefaget 

(se vedlegg 1 sak 12-19). 

Vedlegg 

- Vedlegg 1 sak 12-19 Referat fra arbeidsgruppa i bilpleiefaget  

 

 

Vedtak: 

Arbeidsgruppen nedsatt for bilpleiefaget får i oppdrag fra faglig råd å utarbeide sentralt innhold for 

bilpleiefaget, som blir oversendt til læreplangruppen. Faglig råd anbefaler at læreplangruppen for 

https://www.udir.no/contentassets/463eeb93ec1949dbae3a10d198a21bb6/ny-tilbudsstruktur.pdf
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bilpleiefaget består av fire personer; tre representanter Vidar Strande har oversendt til 

Utdanningsdirektoratet og én representant som Fellesforbundet har foreslått. 

 

 

Sak 13-19 Nye læreplaner på yrkesfag, innspill til innføringstiltak  
I fellesmøtene for de faglige rådene 05.12, 06.12 og 11.12.18 ble de faglige rådene informert om 

arbeid med innføringstiltak for nye læreplaner. Utdanningsdirektoratet ber om innspill til 

innføringstiltak for implementering av ny tilbudsstruktur og nye læreplaner på de yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene. 

 

Frist for å sende inn innspill er 01.03.19 til Marianne Seim Morken msm@udir.no  

 

I rådsmøtet ga Utdanningsdirektoratet v/ Gøril Saltmark en kort orientering om hvilke 

innføringstiltak som allerede er igangsatt, deriblant:  

 

- Publisering av informasjon om Fagfornyelsen på udir.no.  

- Felles støttemateriell til overordnet del via filmer med refleksjonsspørsmål. 

Utdanningsdirektoratet jobber med å lage en ny film om overordnet del tilpasset yrkesfag. 

- Læreplanvisningen skal digitaliseres. 

- Åpne innspillsrunder  

- Informere om læreplanarbeidet på konferanser 

- Etterutdanningsmateriell på udir.no  

- Nettbasert kompetansetilbud for faglige ledere, instruktører og prøvenemnder  

- Skolebaserte kompetansepakker, som inkluderer temaer som tverrfaglige tema, overordnet 

del og grunnlag for vurdering. 

 

I rådsmøtet fremhevet rådet viktigheten av at prøvenemnder samarbeider mer på tvers av fylkene, 

og å etablere et forum for prøvenemnder ble nevnt som et mulig tiltak. Av tiltak på Vg3 var rådet 

opptatt av at det måtte medfølge veiledere til læreplanene. Rådet understrekte at en vellykket 

implementering av ny tilbudsstruktur og læreplaner forutsetter at det følger med midler øremerket 

til innføringstiltak. Hva gjaldt de skolebaserte kompetansepakkene var rådet opptatt av at 

yrkesfaglærere har noen særskilte behov som må ivaretas. Rådet pekte blant annet på at 

yrkesfaglærere har behov for kompetanseheving innen det yrkesfaglige, tekniske innholdet og innen 

digitalisering.  

 

Vedtak:  

Medlemmer av Faglig råd for teknikk og industriell produksjon bes om å sende inn ytterligere 

skriftlige innspill til fagansvarlig innen 25.februar. Arbeidsutvalget utarbeider et innspill på bakgrunn 

av diskusjonen i rådsmøtet og eventuelle skriftlige innspill. Fagansvarlig oversender rådets innspill til 

Utdanningsdirektoratet innen fristen 01.03.19.  

 

Sak 14-19 Åpen innspillsrunde, skisse til læreplan for Vg1 TIP  
Utdanningsdirektoratet sendte tidlige skisser av Vg1 læreplanene på åpen innspillsrunde 18.01.19. 

Skissene viser: 

- Om faget – den innledende delen av læreplanen 

- Kjerneelementer – sentralt innhold i faget.  

Skissen finner dere her. 

Utdanningsdirektoratets eksterne læreplankoordinator, Kari Svalebjørg Slettetveit, hold en kort 

presentasjon av læreplangruppens arbeid. I arbeidet med å utarbeide kjerneelementer har 

læreplangruppen tatt utgangspunkt i sluttkompetansebeskrivelsene for å finne frem til fellestrekk. 

HMS og dokumentasjon var to tema som gikk igjen i alle fagene.  

Faglig råd hadde følgende innspill til utkast til Vg1 læreplanen: 

mailto:msm@udir.no
https://hoering-publisering.udir.no/313
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- Ordet applikasjoner under kapittel 2.1 «Teknologi» gir liten mening og er en fremmedgjøring. 

Er det snakk om styringssystemer? Læreplangruppen bør bruke et annet begrep enn 

«applikasjoner».  

- Kapittel 5.3 «Å kunne lese»: Å kunne forstå lovverk er krevende. Hvor mye skal en forvente 

at de skal kunne om lover og forskrifter? Et minimum er at de forstår områder de må være 

sertifisert innenfor for å utføre et arbeid. Kan det eventuelt begrenes til arbeidsmiljøloven? 

- Kapittel 5.1 «gode kommunikasjonsevne»: hva legger man i det å ha «gode 

kommunikasjonsevner»? 

- Viktig at planlegging, gjennomføring og dokumentasjon sees i sammenheng. 

- Rådet mener at ny teknologi og den omfattende digitaliseringen innen industrien ikke 

kommer godt nok frem i kjerneelementene. 

- Kommentarer til kapittel 4.1 «folkehelse og livsmestring»: Burde ha med mer om 

grunnleggende økonomiforståelse. Må ha kunnskap om at når de ødelegger materialer så har 

det en kostnad. Rådet forstår ikke hva som ligger i formuleringen «oppgaver skal fremme», 

hva menes med oppgaver». Læreplangruppen bør spesifisere at det er snakk om oppgaver i 

undervisningssammenheng, altså selve opplæringen.  

- Kommentarer til kapittel 2.2 «design, produksjon og dokumentasjon»: Flere i rådet er usikker 

på om «design» er et godt ord å bruke. Alternativer som ble nevnt var: utforming og utvikling 

av et produkt.  

- Kommentarer til kapittel 5.4 «å kunne regne»: representant fra Spekter mente at det kunne 

være med noe om fartsberegning. Det ble ellers kommentert at praktiske elementer måtte 

inn. 

- Høringsspørsmål 4: «syns du at beskrivelsen av innholdet i faget relevans på Vg1 er relevant 

i et bredt samfunns- og arbeidslivsperspektiv»: Her pekte Fagforbundets representant på at 

det organiserte arbeidslivet og trepartssamarbeidet som står under «verdier og prinsipper» 

kunne blitt flyttet opp til faget relevans. Flere andre rådsmedlemmer mente at det hørte 

bedre hjemme under «verdier og prinsipper» 

- Høringsspørsmål 5: «syns du at kjerneelementene i Vg1 dekker det sentrale innholdet i 

utdanningsprogrammet»: Rådet viste til tidligere kommentarer fra rådsmøtet. fra rådsmøtet. 

I tillegg ble det pekt på at kompetanse innen elektro og automasjon mangler. Videre var det 

flere som mente at man i tillegg til å nevne mekaniske og elektroniske applikasjoner også 

burde ha med det kjemiske.  

- Høringsspørsmål 6 «Syns du beskrivelsen av verdigrunnlaget i Vg1 dekker de viktigste 

verdiene og prinsippene»: Rådet syns dette er godt formulert. 

- Høringsspørsmål 8 «vi har fem grunnleggende ferdigheter, syns du beskrivelsen for 

grunnleggende ferdigheter er relevant for Vg1»: Under kapittel 5.2 «å kunne skrive», 

fremhevet rådet at det var bra og viktig at det også er med andre uttrykksformer som bilder. 

Under kapittel 5.5 «digitale ferdigheter»: rådet mente at teksten var god og at 

læreplangruppen bør vurdere å flytte en del av teksten til et kjerneelement.  

 

Vedlegg 

- Vedlegg 1 sak 14-19 – FRTIPs høringsuttalelse til Vg1 læreplan TIP  

 

Vedtak: 
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Arbeidsutvalget utarbeider høringssvar på bakgrunn av diskusjonen i rådsmøtet. Leder av FRTIP 

oversender høringssvar til Utdanningsdirektoratet innen fristen 18.02.19.  

 

Sak 15-19 Organisering av faglig råds arbeid i fagfornyelsen yrkesfag 
 

Fagfornyelsen yrkesfag er et omfattende arbeid, hvor alle læreplanene på yrkesfag skal gjennomgås. 

Fremdrift for læreplanutviklingen er som følger:  

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

- 11-12.mars: Oppstartssamling for læreplanarbeid i læreplangruppene Vg2 og Vg3. Vg1-

læreplangruppen deltar på samlingen.  

- 1.april- 1.mai: Andre åpne innspillrunde Vg1, hele læreplanen 

- 1.juni: Frist for siste utkast læreplan Vg1 

- 20.juni- 1.september: Åpen innspillrunde, utkast læreplaner Vg2 og Vg3 

- 28. august: ekstraordinært rådsmøte – utarbeide rådets innspill til utkast læreplaner Vg2 og 

Vg3 

- 1. juli- 1. november: Offentlig høring, læreplan Vg1 

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

- 15. desember 2019- 15.mars 2020: Offentlig høring læreplan Vg2 og Vg3 

Tone Belsby og Liv Christiansen er valgt til å være rådets kontaktpersoner i arbeidet. Tone har 

ansvar for henholdsvis Vg2 brønnteknikk, Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag og Vg2 

industriteknologi med tilhørende lærefag. Liv har ansvar for de resterende Vg2-tilbudene med 

tilhørende lærefag.  

Tone og Liv er opptatt av å legge opp til en organisering av arbeidet som ivaretar en god involvering 

av hele det faglige rådet. Erfaringer fra arbeidet med å utarbeide det sentrale innholdet viste at det 

var svært nyttig å bruke rådets Vg2-arbeidsgrupper. Tone og Liv foreslår en tilsvarende organisering 

av arbeidet med fagfornyelsen yrkesfag.  

Oppgaver til kontaktpersonene 

- Utarbeider rådets innspill til første åpne innspillsrunde for Vg1-læreplanen med bakgrunn i 

rådets innspill fra rådsmøtet 13.02.19  

- Kontaktpersonene deltar på oppstartssamlingen for læreplanarbeidet i læreplangruppene Vg2 

og Vg3 11-12 mars.  

- Utarbeider rådets innspill til andre åpne innspillsrunde for Vg1-læreplanen med bakgrunn i 

rådets innspill fra rådsmøtet 24.04.19. 

- Utarbeider rådets innspill til offentlig høring, læreplanen Vg1 med bakgrunn i rådets innspill 

fra rådsmøtet 11.09.19. 

- Gjennomgår utkast til læreplaner Vg2 og Vg3 som blir sendt på innspillsrunde 20.juni. Påser 

at det sentrale innholdet og innhold fra rådets utviklingsredegjørelse er ivaretatt i utkast til 

læreplaner. Sender bestillinger til rådets Vg2-arbeidsgrupper.  

- Gjennomgår læreplaner på Vg2 og Vg3 som blir sendt på offentlig høring 15.desember 2019. 

Påser at det sentrale innholdet og innhold fra rådets utviklingsredegjørelse er ivaretatt i 

læreplaner. Sender bestillinger til rådets Vg2-arbeidsgrupper.  

Oppgaver til Vg2-arbeidsgruppene  

- Lederne av Vg2-arbeidsgruppene deltar på oppstartssamlingen for læreplanarbeidet i 



 

12 
 

læreplangruppene Vg2 og Vg3. Lederne kan delta på hele samlingen, men må som et 

minimum delta 11.mars kl. 14.30-18.00. Oppgaven på samlingen er å påse at det sentrale 

innholdet og innhold fra rådets utviklingsredegjørelse blir ivaretatt i læreplangruppenes 

arbeid.  

- Vg2-arbeidsgruppene mottar bestilling fra kontaktpersonene etter de har gjennomgått utkast 

til læreplaner Vg2 og Vg3 som blir sendt på innspillsrunde 20.juni. Vg2-arbeidsgruppen blir 

bedt om å påse at det sentrale innholdet og innhold fra rådets utviklingsredegjørelse er 

ivaretatt. Vg2-arbeidsgruppene bør forankre sitt innspill i sine nettverk. Lederne av Vg2-

arbeidsgruppen sender inn arbeidsgruppens utkast til innspill i forkant av rådsmøtet i august 

2019. Lederne av Vg2-arbeidsgruppen presenterer arbeidsgruppens innspill i rådsmøtet i 

august 2019.  

- Vg2-arbeidsgruppene mottar bestilling fra kontaktpersonene etter de har gjennomgått 

læreplaner på Vg2 og Vg3 som blir sendt på offentlig høring 15.desember 2019. Vg2-

arbeidsgruppen blir bedt om å påse at det sentrale innholdet og innhold fra rådets 

utviklingsredegjørelse er ivaretatt. Vg2-arbeidsgruppene bør forankre sitt innspill i sine 

nettverk. Lederne av Vg2-arbeidsgruppen sender inn arbeidsgruppens utkast til innspill i 

forkant av første rådsmøte i 2020. Lederne av Vg2-arbeidsgruppen presenterer 

arbeidsgruppens innspill på første rådsmøtet i august 2020. 

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon organiserer arbeidet med fagfornyelsen yrkesfag i 

tråd med kontaktpersonenes forslag til organisering.  

 

Sak 16-19 Orienteringssaker   

Brev rådet har sendt siden rådsmøtet 05.12.18  

- Brev til Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon – vedrørende henvendelse om kryssløp  

- Brev til Udir – søknad om ekstra rådsmøte 17.06.19. FRTIP mottok svar fra 

Utdanningsdirektoratet 17.01.19 hvor direktoratet innvilger søknaden.  

- Brev til Udir – innspill til yrkesfagspesifikke deler i læreplanene i norsk og engelsk  

- Brev til Udir – søknad fra FRTIP om navneendring for Vg3 el- og motorsykkelfaget. FRTIP 

mottok svar fra Utdanningsdirektoratet 04.01.19. Direktoratet skriver at de vil sende forslag 

til navneendring på høring sammen med læreplanen i det aktuelle faget.  

- Brev til Udir – innspill til deloppdrag om bedriftsintern opplæring  

- Brev til Udir – innspill til læreplangruppene på Vg2 transport og logistikk og Vg3 logistikkfaget 

om logistikkfaget. FRTIP mottok svar fra Udir 28.01.19, hvor direktoratet skriver at de 

videreformidler innspillene til læreplangruppene i arbeidet med fagfornyelsen yrkesfag.   

- Brev til Udir – innspill til læreplangruppene på Vg2 transport og logistikk og Vg3 kran- og 

løfteoperasjonsfaget om kran- og løfteoperasjonsfaget. FRTIP mottok svar fra 

Utdanningsdirektoratet 28.01.19. Direktoratet skriver at de tar med seg innspillene i det 

videre arbeidet med læreplanene i fagfornyelsen yrkesfag. Videre skriver direktoratet at de 

også tar saken videre med Kunnskapsdepartementet.   

- Brev til Buskerud fylkeskommune – spørsmål om foreløpig evalueringsrapport for forsøket 

Vg2 plast og kompositt  

Ny regjeringsplattform  

Ny regjeringsplattform ble offentliggjort 17.01.19. Dere finner den her. På side 75 er et avsnitt om 

yrkesfag. Der står det at regjeringen vil: 

 Åpne for flere tilpassede utdanningsløp, som vekslingsmodeller, praksisbrev og 

lærekandidatordningen. 

https://www.venstre.no/assets/krf-v-h-frp-politisk-plattform-2019.pdf
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 Fortsette arbeidet med å skaffe flere læreplasser, blant annet gjennom å bedre de 

økonomiske ordningene, digitale løsninger for formidling av læreplass, stille klare krav til det 

offentlige om å ta inn lærlinger og jobbe sammen med fylkeskommuner og arbeidslivet. 

 Gjennomføre tiltak som gjør det enklere å ta flere fagbrev for å møte endringer i arbeidslivets 

etterspørsel og krav til bredde i kompetanse. 

 Stille krav om at alle statlige etater og underliggende virksomheter skal ha lærlinger. 

 Gjennomføre fornyelsen av de yrkesfaglige studieprogrammene. 

 Innføre et nytt, praktisk og arbeidslivsrettet håndverksfag som valgfag i ungdomsskolen. 

 Gi arbeidslivet og partene større innflytelse over innholdet i yrkesopplæringen. 

 Utvikle modeller som bidrar til oppdatert og kvalitetssikret utstyr ved de yrkesfaglige 

studieretningene, og øke utstyrsstipendet for de dyrere yrkesfaglige studieretningene. 

 Fortsette satsingen på etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere gjennom 

yrkesfaglærerløftet. 

 Styrke hospiteringsordningen for yrkesfaglærere og videreføre lektor 2-ordningen. 

 Sette krav til at alle fylker må tilby YSK (Yrkes- og studiekompetanse), som kombinerer 

yrkesfag og studiespesialisering og hvor man oppnår studiekompetanse og fag/svennebrev på 

fire år, samt utvide ordningen til flere fag og skoler. 

 Vurdere mer fleksible løp innen yrkesfaglig opplæring, med utvidet mulighet for å kombinere 

praksis og skole. 

 Innføre lengre lærlingperioder for enkelte fag- og svennebrev, i samråd med partene i 

arbeidslivet. 

 Vurdere en tettere kobling mellom avgivende skoler og lærebedrifter også gjennom 

lærlingetiden. 

Tekst markert i grønt er det som er nytt sammenlignet med Jeløya-plattformen. 

 

Oppnevning av arbeidsgruppe til fordypninger på Vg3/opplæring i bedrift 

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 bes komme med anbefalinger 

omkring fordypningsområder på Vg3/opplæring i bedrift 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 foreslår at det oppnevnes en arbeidsgruppe på fire representanter fra de faglige rådene, 

som med utgangspunkt i grunnlagsdokumentene utarbeider forslag til alternative modeller og 

nasjonale prinsipper og rammer for fordypning på Vg3. Vedlagt finner dere mandat for 

arbeidsgruppen.  

Grunnlagsdokumenter for arbeidet 

 Basert på direktoratets anbefaling ble Forslag til ny tilbudsstruktur sendt på høring 4. mai 

2017 med høringsfrist 4. september 2017. Høringsdokumentene, høringssvarene, 

høringsoppsummering (kapittel 5.1 og 6) finner dere her:  https://www.udir.no/om-

udir/hoyringar/#131 

  

Rammevilkår for arbeidsgruppen 

https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#131
https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#131


 

14 
 

Arbeidsgruppen konstituerer seg selv. Arbeidsgruppen skal skrive og levere sitt forslag til modeller 

og nasjonale prinsipper og rammer for fordypning på Vg3.  

Gruppen er selv ansvarlig for å drive prosessen i henhold til fremdriftsplanen (se mandat). 

Arbeidsgruppens forslag skal forankres i alle faglige råd. 

Sekretariatet har tidligere innkalt alle arbeidsutvalgene og direktoratets yrkesfaglige team til et 

arbeidsseminar 26 og 27. februar 2019. Vi foreslår at fordypning Vg3 blir ett av temaene og at 

arbeidsgruppen presenterer og forankrer sitt forslag med alle de faglige rådene på arbeidsseminaret.  

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

fordypninger innen 1. mai 2019. 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon foreslo Liv Christiansen og Tone Belsby som 

medlemmer av arbeidsgruppen. Liv er valgt ut til å delta i arbeidsgruppen.  

 

Arbeidsseminar AU og Udir 26-27.februar  

Utdanningsdirektoratet planlegger et arbeidsseminar for arbeidsutvalgene i alle faglige råd og de 

yrkesfaglige teamene i Utdanningsdirektoratet. Seminaret vil bli arrangert på Sundvolden Hotell 26-

27. februar 2019. Målet med seminaret er å øke kvaliteten på arbeidet både i sekretariatet og i de 

faglige rådene. Fordypninger på Vg3 er foreslått som ett av temaene på seminaret.  

Flere søker og flere får læreplass  

I 2018 var det over 29 000 søkere til læreplass, og rekordmange av disse, 74 prosent, fikk 

læreplass. De siste årene har andelen søkere som har fått godkjent lærekontrakt innen utgangen av 

året ligget rundt 70 prosent. Les mer om den publiserte statistikken her. Her finner dere en tilpasset 

tabell for lærefagene i utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon (inkludert 

logistikkfaget og yrkessjåførfaget). Andelen søkere som får godkjent lærekontrakt innen 

utdanningsprogrammet TIP har økt fra 67,5 % i 2016 til 77.5 % i 2018 (tallene er fra 31.desember 

og viser alle kontrakter som har startet og blitt godkjent mellom 1.januar og 31.desember). Som 

dere kan se i denne tabellen er det store fylkesvise forskjeller.   

Oppfølging av deloppdrag - bedriftsintern opplæring som del av innhold i læreplaner 

Utdanningsdirektoratet mottok i april 2018 oppdragsbrev 10-18 om Implementering av ny 

yrkesfaglig tilbudsstruktur. I oppdragsbrevet ber Kunnskapsdepartementet om at direktoratet 

vurderer hvordan relevante deler av innholdet i bedriftsintern opplæring (f.eks. kjedeskoler i 

varehandelen) kan inngå i kompetansemål i læreplanene i relevante lærefag. Dette må gjøres i 

samråd med aktuelle bransjer.  

Utdanningsdirektoratet takker for alle innspill knyttet til dette deloppdraget i forbindelse med 

bestillingen de sendte til de faglige rådene 27. november 2018. I oppfølgingen av deloppdraget vil 

Utdanningsdirektoratet:  

 koble vurderingen på arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag 

 ta utgangspunkt i opplæring som alene gir ikke-formell kompetanse 

 involvere aktuelle bransjer gjennom egne bestillinger til 

o faglig råd for salg, service og reiseliv 

o faglig råd for IKT og medieproduksjon 

Oppdrag faglig råd – opplæring i bedrift på Vg3 yrkeskompetanseløp 

Utdanningsdirektoratet har bedt om innspill på spørsmål knyttet til yrkesfaglig fordypning på Vg3 

yrkeskompetanseløp. I dagens yrkesfaglige tilbudsstruktur finnes det tilsammen ti 

yrkeskompetanseløp. Direktoratet ber primært de faglige råd (FRNA, FRFBI, FREL og FRHO) som har 

yrkeskompetanseløp i sin tilbudsstruktur gi tilbakemelding på oppdraget. 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/yrkesfag/sokere-til-lareplass-2018/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/sokere-og-larekontrakt/sokere-sortert-etter-utdanningsprogram/?rapportsideKode=FOY_SL_Utdanningsprogram&filtre=Avgiver_FylkeID(-10)_KjoennID(-10)_KontraktsTypeID(1)_ProgramomraadeID(-30_-29_-10_1409_1418)_SektorTypeGruppeID(-10)_TidID(201612_201712_201812)_UngdomsrettID(-10)_VisAntallKontrakter(0)_VisAntallSoekere(0)&radsti=F!(-10)_(*)_(-10.*)_(-10.14.*)_(-10.12.*)
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/sokere-og-larekontrakt/sokere-sortert-etter-fylker/?rapportsideKode=FOY_SL_Fylker&filtre=Avgiver_FylkeID(-12)_KjoennID(-10)_KontraktsTypeID(1)_ProgramomraadeID(-30_-10_1434_1436_1438_1439_1440_1442_1443_1444_1445_1446_1447_1448_1450_1451_1453_1454_1455_1456_1457_1458_1460_1461_1462_1463_1464_1467_1468_1469_1470_1471_1472_1473_1475_1477_1479_1481_1482_1483_1485_1486_1487_1488_1489_1490_1493_1494_1495_1496_1497_1498_1499_1500_1501_1504_1505_1506_9226_9231_10381)_SektorTypeGruppeID(-10)_TidID(201612_201712_201812)_UngdomsrettID(-10)_VisAntallKontrakter(0)_VisAntallSoekere(0)&radsti=F!(1)_(*)_(1.*)
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Utrede behovet for lærefaget sykkelmekanikerfaget   

I rådsmøtet 05.12.19 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i mandat å utrede behovet for å 

etablere lærefaget sykkelmekanikerfaget. Et eventuelt nytt lærefag skal innbefatte elektrisk drevne 

tråsykler. Arbeidsgruppen består av: Vidar Strande (leder), Ellen Møller, Cathrine Ulvøy, Bendik 

Flomstad og Tone Belsby. Vidar Strande orienterer i rådsmøtet om at første arbeidsmøte til 

arbeidsgruppen hadde blitt utsatt pga. frafall.  

Vedlegg:  

- Vedlegg 1 sak 16-19 Fremdriftsplan for arbeidet med å utrede behovet for lærefaget 

sykkelmekanikerfaget  

Vedtak: 

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

 

Sak 17-19 Eventuelt 

 


