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 23.5.2019 

Workshop læreplaner – Faglige råd  
 

Utdanningsdirektoratet inviterer de faglige rådene til workshop om nye læreplaner for 

grunnskolen, de gjennomgående fagene i videregående opplæring samt noen 

programfag. 

 

Rådene inviteres med inntil tre representanter fra hvert faglig råd  

 

Tirsdag 23. april 2019 

Utdanningsdirektoratets lokaler i Oslo, Møterom 3 

Kl. 12.00 – 14.00 

 
«Målet med seminaret er å forberede de faglige rådene til å gi gode innspill til høringene»  

 

 

Program 
 

 

12.00 – 12.05 

 

Velkommen v/Udir 

12.05 – 12.50 

 

 

12.50 – 13.15 

 

 

13.15 – 13.40 

 

13.40 – 14.00 

Fagfornyelsen – Overordnede føringer for arbeidet v/ Ida Large, 

Utdanningsdirektoratet 

 

Fellesfagene i yrkesfaglige utdanningsprogram v/ Ole Christian Norum, 

Utdanningsdirektoratet  

 

Gruppesamtaler rundt bordet 

 

Diskusjon i plenum for avklaring av spørsmål 

 

 

 

 

Deltagerliste 
 

 

Navn - Etternavn E-post Representerer

1 Karl Gunnar Kristiansen kgk@udir.no Utdanningsdirektoratet

2 Anne Katrine Kaels anne.katrine.kaels@udir.no Utdanningsdirektoratet

3 Marianne Monsrud Marianne.monsrud@skedsmo.vgs.no Faglig råd for design og tradisjonshåndverk

4 Anne Yun Rygh Annerygh@vfk.no Faglig råd for helse- og oppvekstfag

5 Ole Edvard Antonsen olean@trondelagfylke.no Faglig råd for elektrofag

6 Solveig van Nes solveig@marineprospects.no Faglig råd for naturbruk

7 Liv Christiansen liv.christiansen@fellesforbundet.no Faglig råd for teknikk og industriell produksjon

8 Monika Thollefsen Monika.Thollefsen@udir.no Utdanningsdirektoratet

9 Stine Viddal Øy Stine.Viddal.Oi@udir.no Utdanningsdirektoratet

10 Ole Christian Norum Ole.Christian.Norum@udir.no Utdanningsdirektoratet

11 Ida Large ida.large@udir.no Utdanningsdirektoratet

12 Are solli are.solli@elogit.no Faglig råd for elektrofag

13 Jørgen Leegaard Jorgen.Leegaard@bnl.no Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk
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Kort oppsummering fra møtet: 

 

✓ En av utfordringene i læreplanarbeidet for yrkesfagene er at strukturen, 

inndelingen og begrepene som er felles for alle læreplaner ikke alltid 

kommuniserer godt mot arbeidslivet. Eksempelvis har alle læreplanene en 

struktur med overskriften «om faget». I yrkesfagene er for eksempel fellesfagene 

redskapsfag i en helhetlig opplæring frem mot fag/ svennebrev. Overskriften 

burde således heller være «om utdanningsprogrammet» (Vg1)/ «om 

programområdet». 

 

✓ De faglige rådene er opptatt av, og ser frem til drøfting av vurderingsordningene i 

de nye læreplanene. Rådene ber om at Udir legger opp til Workshops der temaet 

kan drøftes med representanter fra de faglige rådene. 

 

✓ For at læreplanene skal forståes og tolkes riktig er de faglige rådene opptatt av at 

det utvikles støttemateriell/ veiledninger til læreplanene. Materiellet bør henvise 

til gode eksempler på opplæring relatert til arbeidslivet og fagets premisser. De 

faglige rådene ønsker å bidra til dette arbeidet. Et godt støttemateriell er viktig i 

forhold til implementering av læreplanene, men også som et varig tilbud til lærere 

og instruktører. Rådene ber om at Udir legger opp til Workshops der temaet kan 

drøftes og utvikles med representanter fra de faglige rådene. 

 

✓ Direktoratet oppfordrer de faglige rådene til ikke å begrense høringsuttalelsene til 

å påpeke utfordringer/ problemer men også å komme med forslag til løsninger der 

de ser behov for endringer i læreplanene.     

  


