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Innkalling til møte i Faglig råd for bygg- og 

anleggsteknikk 
 

Onsdag 7. august 2019 

Utdanningsdirektoratet, 1 etg. Møterom 3 

kl. 10.00-16.00 
 

Innkalt: 

 

Representerer 

Jørgen Leegaard, leder BNL ok 
Hege Skulstad Espe, nestleder Fellesforbundet ok 
Thomas Norland BNL ok 
Terje Eikevold MEF ok 
Rune Berg YS ok 
Marie Slåen Granøien Fellesforbundet ok 
Petter Høglund Utdanningsforbundet ok 
Ola Ivar Eikebø KS ok 
Marit Rødsjø SL ok 
Øyving Tekshov (vara for Inge Rasmussen) Utdanningsforbundet  
Sara Houge (for Alida de Lange D'Agostino) Elevorganisasjonen ok 
Turid Borud KS ok 
Anne Jensen NHO service ok 
Brede Edvardsen Norsk Arbeidsmandsforbund ok 
   
Fra Utdanningsdirektoratet   
Knut Maarud Avdeling for kunnskap, analyse og formidling  
 
Forfall: 

  

Inge Rasmussen Utdanningsforbundet  
  

  

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Dagsorden: 
 

45-19 Godkjenne referat og innkalling 
Ny fagansvarlig presenteres 
 
Forslag til vedtak: 
Rådet godkjenner innkalling og referat.  
 

46-19 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 ble behandlet i SRY 07.06.2019, som gjorde følgende vedtak:  
SRY slutter seg til arbeidsgruppens rapport og anbefalinger. SRY ønsker saken tilbake etter at Udir har 
utredet administrative og økonomiske konsekvenser av anbefalingene. 
 
Konferanser – ny tilbudsstruktur 
Utdanningsdirektoratet har gleden av å invitere faglige råd og deres nettverk til dagskonferanser fra 
kl. 10:00 – kl. 15:30 på følgende steder og datoer i 2019: Tirsdag 17. september - Clarion Hotel Bergen 
Airport. Mandag 23. september - Scandic Havet, Bodø. Utgifter dekkes ikke. lenke 
 
Brønn- og borefaget 
Rådet anbefalte i møte onsdag 24.04.2019 forslag til læreplan, og at boreriggoperatørfaget gis navnet 
brønn- og borefaget, med brønnborer fastland som yrkestittel og navn på fagbrevet. KD har 
formidlet: https://www.bygg.no/article/1397065 Læreplanen er fastsatt 20. juni. Gjelder fra 1. aug 
2019 
 
Høring - læreplan for vg1 bygg- og anleggsteknikk  
Andre innspillsrunde ble avsluttet 01.05.2019. Det er kom 45 uttalelser. Lenke Læreplanen sendes på 
høring 1. juli, med høringsfrist 1.nov. 2019. Planen skal fastsettes innen 1. februar 2020. : 
https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/ Evt høringsuttalelse vil bli gitt i rådets møte 11.09.2019 
 
Møtedatoer i 2019: 

Rådsmøte (ekstraordinært)  07.08.2019 
Rådsmøte 11.09.2019 
Fylkesbesøk til Finnmark (påmelding i møtet) 21-23.10.2019 
Rådsmøte 28.11.2019 

 
Forslag til vedtak:  
Rådet tar sakene til orientering 
 

47-19 Læreplan vg2 og vg3 bygg- og anleggsteknikk  
Læreplanene for vg2 bygg- og anleggsteknikk (8 planer) og vg3 bygg- og anleggsteknikk (26 planer) er 
sendt på innspillsrunde 20.06.2019. Frist for innspill er 01.09.2019. Læreplanene er: 
 
Vg2: 

• Anleggsteknikk vg2 

• Anleggsgartner vg2 

• Betong og mur vg2 

• Overflateteknikk vg2 

• Rør vg2 

• Treteknikk vg2 

https://booking.berg-hansen.no/eventportal/#/event/85904/published/d54cd6275fe3f5bb018e8599967644c7dda79470
https://www.bygg.no/article/1397065
https://hoering-publisering.udir.no/360
https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/


   Side 3 av 4 

 

• Ventilasjon, membran og taktekking vg2 

• Tømrer vg2 
Vg3: 

• Anleggsmaskinførerfaget 

• Anleggsrørleggerfaget 

• Asfaltfaget 

• Banemontørfaget 

• Fjell- og bergverksfaget 

• Veidrift- og veivedlikeholdsfaget 

• Vei- og anleggsfaget 

• Anleggsgartnerfaget 

• Betongfaget 

• Murerfaget 

• Industrimalerfaget 

• Malerfaget 

• Rørleggerfaget 

• Limtreproduksjonsfaget 

• Trelastfaget 

• Trevare- og bygginnredningsfaget 

• Tømrerfaget 

• Isolatørfaget 

• Tak- og membrantekkerfaget 

• Ventilasjons- og blikkenslagerfaget 
Særløp: 

• Byggdrifterfaget 

• Feierfaget 

• Glassfaget 

• Renholdsoperatørfaget 

• Steinfaget 

• Stillasbyggerfaget 
 
Framdriftsplan for 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  

 
Utkast til læreplaner kan leses, og innspill gis via denne lenka: https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg2-og-vg3/ 
 
Rådets medlemmer bes gjennomgå sine respektive læreplaner og gi innspill i møtet. 
 
AU vil gå gjennom utkastene til planer før møtet og vil lage en sytematisert presenatsjon til møte 
hvor vi går gjennom fag for fag. 
 
Forslag til vedtak: 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk har følgende innspill til utkastene til læreplaner:  
.................................. 
.................................. 
.................................. 

48-19 Uttalelse til Liedutvalget 
Det ble arrangert møte mellom faglige råd og representanter fra Lied utvalget torsdag 9. mai 2019. 
Informasjon om utvalgets arbeid finnes her: https://www.liedutvalget.no/ Rådet deltok med to 
representanter: Inge Rasmussen og Thomas Norland.  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg2-og-vg3/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg2-og-vg3/
https://www.liedutvalget.no/
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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. Forslag til uttalelse 
fra rådet vil bli presentert i møtet.  
 
Utkast til tekst ettersendes rådet i uke 27 første uken i juli. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk slutter seg til fremlagt forslag til innspill til Liedutvalgets 
arbeid. 
 

49-19 
  

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, 
alternativt vg2 tømrer. Foreningen begrunner dette med at stillas etter alt å dømme vi være en del av 
læreplanen på vg2 betong og mur og vg2 tømrer, og at både betongfagarbeidere, murere og tømrere 
er brukere av stillaser. Foreningen mener også at både fellesfag og programfag på vg2 mur og betong 
og tømrer vil være relevante for stillasbyggere. Et tredje forhold er aldersbestemmelser som 
kompliserer opplæring når lærlingene kommer direkte fra vg1. KIS har i søknaden også omtalt ønsket 
om etablering av nasjonale sentre i faget.  
 
Rådet vedtok i møte 5. juni ikke å følge KIS sin anmodning, men anbefalte etablering av et eget vg2 
for stillasfaget. Etter rådets møte, har Norsk Industri tatt initiativ til drøftingsmøte om saken. Jørgen 
Leegaard vil orientere fra møtet. 
 
I 2018 ble det inngått 22 nye lærekontrakter i faget, og avlagt 51 fagprøver. lenke 
 
 
Forslag til vedtak: 
Utformes på bakgrunn av diskusjon i møtet. 
 

50-19 Eventuelt 
 
 

 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/fagbrev/fagbrev-utdanningsprogram/

