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Dagsorden: 
 

33-19 Godkjenne innkallingen 
Direktoratet har mottatt forslag fra LO om at rådets varamedlem Anne-Marie Samskott erstattes av Cecilie 
Haga. 
 
Forslag til vedtak: 
Rådet godkjenner innkallingen.  
 

34-19 Orienteringssaker: 
 
Fordypningsområder Vg3    
Direktoratet har oppnevnt en arbeidsgruppe med representanter fra de faglige rådene, som med 
utgangspunkt i grunnlagsdokumenter skal utarbeide forslag til alternative modeller og nasjonale 
prinsipper og rammer for fordypning på Vg3. Arbeidsgruppen for fordypninger Vg3 har i etterkant av 
de faglige rådenes behandling av saken i rådsmøter 24 og 25 april vurdert ulike modeller for 
gjennomføring. Saken legges frem for SRY 7.6.2019 for behandling. 
 
Fagprøvegruppas rapport 
Rapport - Forslag til endringer i opplæringsloven fra Faglig råd elektro (FREL), Faglig råd for teknikk og 
industriell produksjon (FRTIP) og Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA). De tre faglige rådene 
har på eget initiativ utarbeidet rapporten med til sammen 15 anbefalinger til endringer i 
opplæringsloven/ forskriften. I samråd med leder og nestleder i SRY er rapporten oversendt og vil bli 
presentert og behandlet på SRY møte 7. juni 2019. SRYs medlemmene er bedt om å vurdere 
anbefalingene i rapporten. 
 
Forslag om kryssløp fra vg1 TIP til vg2 overflateteknikk (industrimaler) 
Korrosjonsentreprenørenes Forening (KEF) har foreslått kryssløp fra vg1 TIP til vg2 overflateteknikk 
(industrimaler). AU anbefaler at saken tas på et senere tidspunkt. Direktoratet vil ta stilling til kryssløp 
til høsten 
 
Fagarbeider- og arbeidsgiverundersøkelsen innen helse- og oppvekstfag og bygg- og 
anleggstekniske fag 
Fafo og NIFU har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjennomført fagarbeider- og 
arbeidsgiverundersøkelsen innen HO og BA. Hovedrapporten fra prosjektet kommer våren 2020. 
Undersøkelsen er rettet til personer som nylig har fullført en yrkesfaglig utdanning og mot 
arbeidsgivere som har ansatt nyutdannede personer med yrkeskompetanse. Rapporten er muntlig 
presentert for SRY 09.04.2019, men vil ikke bli publisert før KD har gitt klarsignal. 
 
Møtedatoer i 2019: 

Rådsmøte 
Rådsmøte 
Rådsmøte (ekstraordinært. Behandling av læreplanutkast vg2 
og vg3) 
Rådsmøte 
Fylkesbesøk til Finnmark 
Rådsmøte 
 
 
Forslag til vedtak:  
Rådet tar sakene til orientering 
 

24.04.2019 
05.06.2019 
07.08.2019 
11.09.2019 
21-23.10.2019 
28.11.2019 
 

 

35-19 Læreplan for vg1 bygg- og anleggsteknikk  
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Andre innspillsrunde ble avsluttet 01.05.2019. Det er kommet 45 uttalelser. Lenke Læreplangruppa 
bearbeider læreplanen på bakgrunn av uttalelsene. Frist for læreplangruppa å levede siste utkast til 
udir er 14. juni. Sendes på høring 01.08.2019. 
 
Framdriftsplan for innspill, høring og fastsetting av læreplaner vg1 yrkesfag er: 

• 1.april – 1. mai 2019   Andre innspillsrunde læreplaner  

• 1. juli – 1.nov. 2019  Høre læreplaner  

• 1. februar 2020   Fastsette læreplaner  
 
Rådets uttalelse til vg1-læreplanen følger vedlagt. Det bearbeidede utkastet blir lagt fram av 
Utdanningsdirektoratet. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk ........... 
 

36-
2019 

Læreplan vg2 og vg3 bygg- og anleggsteknikk  
Læreplangruppene for vg2 bygg- og anleggsteknikk (8 planer) og vg3 bygg- og anleggsteknikk (26 
planer)er nå i gang med å ferdigstille første utkast til læreplan. Utkastet skal leveres Udir innen 
10.06.2019, og sendes på innspillsrunde 20.06.2019 til 01.09.2019.  
 
Framdriftsplan for innspill og fastsetting av læreplaner vg2 og vg3 yrkesfag er: 

• 20. juni –til 1. sept. 2019  Innspillsrunde læreplaner  

• 15. des.2019 til 15. mars 2020  Høre læreplaner  

• 1. august 2020    Fastsette læreplaner  
 
Direktoratet vil orientere om status for arbeidet.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk .......... 
 

37-19 Høring – forslag til nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående 
opplæring 
Forslag til nye læreplaner for grunnskolen, de gjennomgående fagene i videregående opplæring samt 
noen programfag er sendt på høring. lenke. Støtte til høringen: Introduksjon til hva som er nytt og 
endret i fagene: Les våre oppsummeringer. Funksjonalitet som kommer i den nye digitale 
læreplanvisningen: Se denne korte filmen. Følgende fellesfag på vg2 nivå inngår i bygg- og 
anleggsteknikk: 
 

• Engelsk 

• Kroppsøving 

• Matematikk 

• Norsk 

• Samfunnsfag 
 
Dette er siste mulighet for å komme med innspill før læreplanene blir fastsatt av 
Kunnskapsdepartementet høsten 2019. Presentasjonener:  lenken Frist for å svare på høringen er 18. 
juni 2019.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk mener ......... . 

https://hoering-publisering.udir.no/360
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/horing-nye-lareplaner
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-er-nytt-fagene-les-vare-korte-oppsummeringer
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/skisser-til-ny-digital-lareplanvisning/
http://fagligerad.azurewebsites.net/fellesdel-av-radsmoter/


   Side 4 av 5 

 

38-
2019 

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 14 - krav til kompetanse ved tilsetting og 
undervisning 
Høringen inneholder forslag om å fjerne en unntaksbestemmelse i § 14-1 i forskrift til 
opplæringsloven (forskriften) om opplæring av voksne, samt å legge til en ny bestemmelse i 
forskriften § 14-10 om studiepoeng. De to forslagene er innbyrdes uavhengige, og behandles derfor 
separat. Høringen er åpen for alle, og de som ønsker det kan uttale seg. Forslaget sendes på høring 
med høringsfrist 28. juni 2019. https://hoering.udir.no/Hoering/v2/390 
 
 
Forslag til vedtak: 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk mener alle lærere skal ha pedagogisk kompetanse ved 
inngåelse av arbeidsforhold. Når det gjelder rekrutering av lærere til Bygg- og anleggsfagene så blir 
disse i stor grad rekruttert fra bransjene. Dette er viktig for å sikre relevans i kompetansen til 
yrkesfaglæreren. Rådet at det bør være dispensasjon for at yrkesfaglærere kan tilsettes midlertidig 
med krav om at pedagogisk utdanning tas innen for en gitt periode. 
 

39-
2019 

Uttalelse til Liedutvalget 
Det ble arrangert møte mellom faglige råd og representanter fra Lied utvalget torsdag 9. mai 2019. 
Informasjon om utvalgets arbeid finner du her: https://www.liedutvalget.no/ Rådet deltok med tre 
representanter: Inge Rasmussen og Thomas Norland. Nytt innspillseminar arrangeres 11.06.2019. 
Rådene er invitert til å komme med innspill til utvalgets arbeid. I tillegg til innspill på seminaret/ene, 
ber Lied utvalget om at de faglige rådene sender inn skriftlige innspill til utvalget. Det vil si at rådene 
som har rådsmøter før sommeren, sender inn skriftlige svar innen 1. juli 2019 til 
liedutvalget@kd.dep.no. Thomas orienterer fra møtet. Jørgen og Hege presenterer utkast til 
uttalelse. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk ........... 
 

40-19 Forsøk med modulstrukturert opplæring 
Utdanningsdirektoratet har mottatt et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å utvide forsøket 

med moduler i videregående opplæring for voksne med lærefag fra utdanningsprogrammene for 

bygg- og anleggsteknikk og helse og oppvekstfag. Utdanningsdirektoratet samarbeider med Faglig råd 

for bygg- og anleggsteknikk i planlegging, modulutvikling og gjennomføring av utvidelsen av 

modulforsøkene i oppdrag 02-19. Hege Espe deltar på vegne av rådet i planleggingsgruppe for 

modulforsøket. Nokut har falt ut av oppdragsbrevet. Au har tatt kont med departementet om dette. 

Hege Espe og Bjørn Bjelke orienterer om forslag til ny eksamensordning. 

 

 

Forslag til vedtak: 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk tar saken til etterretning 
 

41-19 Komprimerte opplæringsløp for voksne 
Av sak 13-19 framgår: Problemstillingen handler om tilfeller hvor voksne gjennomgår et 
opplæringsløp på Vg1 og Vg2 som er svært komprimert, uten at det foreligger 
realkompetansevurdering og enkeltvedtak i forkant. Rådet er opptatt av kvalitet i utdanningen og 
opplæringen i våre fag krever praktiske ferdigheter som må opptrenes over tid. Rådet vedtok: 
Rådet drøftet saken og har flere bekymringer knyttet til dette tema og hvor ulik praksisen ser ut til å 
være. Rådet mener at det ikke er akseptabelt å avkorte opplæringen på Vg1 og Vg2 etter andre 
ordninger enn de som allerede er etablert. Rådet ber om at fagpersoner fra Udir som kan svare på 
rådets spørsmål inviteres til å delta i rådsmøtet i april. I etterkant vil rådet følge opp med et vedtak 
om hva som er uklart og hvorvidt det er behov for tydeligere retningslinjer. 
 

https://hoering.udir.no/Hoering/v2/390
https://www.liedutvalget.no/
mailto:liedutvalget@kd.dep.no
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Spørsmålet er: Hva er praksis per i dag, er det utbredt å komprimere utdanningen og hvilken 
dokumentasjon legges ved vitnemål? Jørgen Leegaard innleder til saken.  
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk mener at det ikke er akseptabelt å avkorte 
opplæringen på Vg1 og Vg2 etter andre ordninger enn de som allerede er etablert. Rådet ber 
arbeidsutvalget ta opp problemstillingen i en uttalelse til opplæringslovutvalget og 
Liedutvalget. 

2. Rådet vil følge opp saken overfor Utdanningsdirektoratet på et senere tidspunkt. 
 

42 - 19 Forslag om endret struktur i stillasbyggerfaget fra 2020 
Stillasbyggerfaget er i ny struktur fra 2020 foreslått som særløpsfag. Korrosjons- isolerings- og 
stillasentreprenørenes forening (KIS) ber i e-post datert 18.03.2019 om at strukturen for 
stillasbyggerfaget skal fortsette å være et 2 + 2 løp. Faget anbefales å bygge på vg2 betong og mur. 
Foreningen begrunner dette med at stillas etter alt å dømme vi være en del av læreplanen på vg2 
betong og mur, og at både betongfagarbeidere og murere er brukere av stillaser. Foreningen mener 
også at både fellesfag og programfag på vg2 mur og betong vil være relevante for stillasbyggere. Et 
tredje forhold er aldersbestemmelser som kompliserer opplæring når lærlingene kommer direkte fra 
vg1. Søknaden har tilslutning fra Fellesforbundet, som har de fleste fagorganiserte i faget, og fra BNL, 
som organiserer de fleste stillasentreprenørene innen bygningsbransjen. 
KIS har i søknaden også omtalt ønsket om etablering av nasjonale sentre i faget. Rådet vil ta opp 
dette spørsmålet på et senere tidspunkt. Saken ble utsatt i forrige møte. Direktoratet kommenterte 
at konsekvenser av utsettelsen ville bli at læreplanarbeidet i stillasbyggerfaget da ville komme i utakt 
med det øvrige vg3-læreplanarbeidet. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk anbefaler at stillasbyggerfaget skal bygge på vg2......... 
 

43 - 19 Forslag til klagenemnd i murerfaget 
Direktoratet har fått inn en klage på ikke-bestått praktisk del av svenneprøve i murerfaget. 
Direktoratet ber om at faglig råd innstiller medlemmer som kan sitte i klagenemnden. Det er mange 
år siden direktoratet hadde en klage i faget sist, så vi forventer dermed ikke at det vil bli mange klager 
å behandle fremover. Vennligst se vedlegg for utfyllende informasjon. V 
 
 
Forslag til vedtak: 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk foreslår følgende medlemmer til nasjonal klagenemnd for 
murerfaget: 
 
Fra arbeidsgiversiden: ........................ 
Fra arbeidstakersiden: ....................... 
Fra Staten: ......................................... 
 

44-19 Eventuelt 
 

 


