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REFERAT FRA RÅDSMØTE I FAGLIG RÅD FOR DESIGN 

OG TRADISJONSHÅNDVERK  

  
Onsdag 27. november 2019, Utdanningsdirektoratet, Schweigaards gate 15B, rom 4, 1. etasje 
Tid: Kl. 10-15. Lunsj kl. 11.30. Rådet fortsetter med fylkesbesøk etter møtet.  

 

  Fra arbeidstakersiden  Fra arbeidsgiversiden  

Deltakere  Roald Njåstad, Fellesforbundet  
Elise Henden, Fagforbundet  
Maja Leonardsen Musum, Virke 

Solveig Grinder, NHO  
Lise Fjeld, Spekter  
Nils Marius Johansen, Spekter  
  

  Fra skoleverket/skoleeier  Andre organisasjoner  

  Marianne Monsrud, Utdanningsforbundet  
Svein Røed, Utdanningsforbundet   

Inger Smedsrud, Norsk 
håndverksinstitutt  
Martine Eline Mo, Sami Duodji  
Ida Pollestad, Elevorganisasjonen (deltok 
fra kl.13) 

  Meldt forfall   Utdanningsdirektoratet  

  Einar Hanisch, YS  
Bjørn Arne Nordahl, Skolenes 
Landsforbund  
Sylvi Berg, KS  
Jørn Olav Bekkelund, KS  

Hildegunn Bjørgen, Kulturrådet  

Monika Thollefsen, divisjon for kunnskap, 
analyse og formidling 
Marianne Westbye og Sølvi Wangen, 
divisjon for læring og vurdering  

  
Dagsorden for rådsmøte i FRDT, onsdag 27. november 2019:  

  
33.5.2019 Godkjenning av innkalling     
34.5.2019 Arbeid med læreplaner Vg2 og Vg3  
35.5.2019 Oppdrag faglige råd til rapport fag- og svenneprøven «sluttvurdering det bør 

investeres i» 

 

36.5.2019 Fylkesbesøk til Vestfold – forberedelser til møter med fylkeskommune, skoler og 
bedrifter 

 

37.5.2019 Høring om fritt skolevalg  
38.5.2019 Møteplan for faglige råd 2019  
39.5.2019 Skifte av leder  
40.5.2019 Orienteringssaker  

- Oppsummering etter høringen og status for læreplan Vg1 design og 
tradisjonshåndverk v/ Marianne Westbye 

- Status for saker om endring i tilbudsstruktur innen DT som er til 
behandling  

- Kompetansepakker i fagfornyelsen 
- Nyhetsbrev fra NOKUT  

- Fellesmøte mellom SRY, faglige råd og statsråden i desember 
- Henvendelse om kryssløp  

  

 

  Eventuelt 

 

   



 
 
 

Saksliste:    

    
33.5.19 Godkjenning av innkalling og dagsorden til rådsmøte   
  
Vedtak: Faglig råd for design og tradisjonshåndverk godkjenner innkalling og dagsorden.  
  

34.5.19 Arbeid med læreplaner Vg2 og Vg3 
Marianne Westbye orienterte om status for arbeidet med læreplanene for Vg1, Vg2 og Vg3. Se 
presentasjon vedlagt.  
 
Forslag til navn på utdanningsprogrammet er oversendt til beslutning i Kunnskapsdepartementet 

etter høringen og oppsummering av høringsuttalelsene. Forslaget er Håndverk, design og 
produktutvikling.  
 

Rådet diskuterte hvorvidt de skulle støtte dette forslaget. Dette var det uenighet om i rådet og 
flere mente rådet burde stå på sin tidligere anbefaling om tradisjonshåndverk som navn på 
utdanningsprogrammet. Flere i rådet ønsker ikke at design inngår i navnet. For duodjifagene er 
tradisjonshåndverk et ord de kan gjenkjenne seg i.    

 
Læreplanen for faget kunst og håndverk i grunnskolen er fastsatt. Marianne viste fram læreplanen 
og hvordan den ser ut i den nye læreplanvisningen: https://www.udir.no/lk20/khv01-02  
 
Strategien Skaperglede, engasjement og utforskertrang legger føringer for en styrking av de 
praktiske-estetiske fagene i barnehage og skole, utvikling av den praktiske og estetiske 
kompetansen, profesjonsfellesskapet og rekruttering av lærere med denne kompetansen. 

 
Kompetansepakken for innføring av fagfornyelsen er bygget opp av moduler. De krever pålogging 
og er organisert med ulike prosesser for å jobbe med innholdet. Det vurderes egne moduler for 
yrkesfag.  

 
Kompetanseutvikling knyttet til fagfornyelsen foregår i hovedsak i fylkeskommunene gjennom 

desentralisert ordning for kompetanseutvikling der fylkeskommunene fastsetter satsingsområder i 
samarbeid med lokale universitets- og høyskolemiljøer og lokalt arbeidsliv. 
 
Inger og Svein orienterte om arbeidet med læreplaner for Vg2 og Vg3. Direktoratet har etablert 
lesegrupper med kontaktpersonene fra faglig råd, enkelte personer fra læreplangruppene og 
koordinatorene for læreplanarbeidet i design og tradisjonshåndverk.  
 

Inger og Svein påpekte problemstillinger som gjenstår:  

 
• Gravørfaget har to retninger som tidligere var to ulike fag - sølv- og stålgravering. I 

læreplanutkastet som det jobbes med nå er begge retningene inkludert, noe som vil skape 
utfordringer for bedriftene som da vil bli pålagt å gi opplæring i begge retningene. Dette 
må rådet og direktoratet jobbe videre med. 

 

• Optronikerfaget endrer seg i en mer teknologisk retning og rådet og direktoratet bør følge 
opp forslag om overflytting til elektro. Monika har kontakt med fagutøverne fra 
læreplangruppene med mål om en søknad som kan sendes rådene til januarmøtet.  

 
• I utkast til læreplan for seilmakerfaget er det betydelig mindre av det tradisjonelle 

innholdet. Det bør følges opp videre med en grundigere gjennomgang av innholdet og 
konsekvensene av en slik endring.  

 
• I treskjærerfaget er det fortsatt uenighet om hva en faglært treskjærer skal ha som 

basiskunnskap.  
 

• I utkast til læreplan for urmakerfaget er det kun kompetansemål om reparasjon, ikke 
nyproduksjon. Direktoratet har kalt inn læreplangruppa til et møte for å drøfte innholdet.    
 

• Utover dette er det fortsatt flere læreplaner som er uferdige og må bearbeides videre før 
en høring, både med tanke på struktur og noe mer utdyping av innhold i faget gjennom 
kompetansemål.   

https://www.udir.no/lk20/khv01-02
https://www.udir.no/lk20/khv01-02
https://www.regjeringen.no/contentassets/201001d9f9f24870aa5c06ce9b12c8be/skaperglede-engasjement--og-utforskertrang.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/201001d9f9f24870aa5c06ce9b12c8be/skaperglede-engasjement--og-utforskertrang.pdf


 
 
 

 

Rådet diskuterte noen gjennomgående temaer og har følgende uttalelser:  
 
Kulturarv 

Rådet mener kulturarv omtales godt i Vg1-læreplanen. Men, vi mener det ikke er tilstrekkelig 
videreført i Vg2-læreplanene. Vi mener det er viktig at kulturarv nevnes i innlendingene om faget i 
Vg2 også. Kompetansemål i Vg2 bør legge opp til å anvende kunnskap om kulturarv, det kan 
gjøres ved å gjenskape et tradisjonelt produkt eller videreføre utvalgte teknikker. Vi oppfordrer til 

å lage et kompetansemål basert på denne teksten: Kulturarv handler om å forstå og respektere egen 
og andres kultur og historie, og dette omfatter også håndverks- og duodji-/duodje-
/duedtietradisjoner. Videre innebærer kjerneelementet å forstå at håndverk og 
duodji/duodje/duedtie er under stadig utvikling og danner grunnlag for inspirasjon, kreativitet og 
nyskapning i eget arbeid. Kulturarv er kilde til identitet og kunnskap med forankring i historien og 
utgjør mye av grunnlaget for samfunnsutviklingen. 
 

Tradisjonshåndverk handler om å føre levende tradisjoner og viktig kunnskap videre til framtidige 
generasjoner. Dette er sårbare prosesser som må tas vare på gjennom å legge til rette for at 
kunnskap blir videreført.  
 
Omtale av kulturarv bør tilpasses det enkelte fag på Vg3, som det allerede er gjort i utkastene 
som foreligger.  
 

HMS 
HMS er viktig. Det må være framtredende i læreplanene og inngå i et kjerneelement og i 
kompetansemål. I dag er HMS beskrevet veldig forskjellig i de ulike læreplanene, plassert på ulike 
steder og med ulikt detaljnivå. Innenfor ulike Vg2-områder kan de utvikles relativt like 
formuleringer om HMS. Mål om HMS må ha rom for lokal tilpasning.  
 
Entreprenørskap  

Rådet mener at opplæring om å etablere egen bedrift ikke bør inngå i læreplaner på Vg3. Rådet er 

positive til at det kan inkluderes noen grunnleggende mål om entreprenørskap og 
bedriftsetablering i Vg2.  
 
Rådet er åpne for at enkelte fag kan ha mål om å kjenne til offentlig/lokalt virkemiddelapparat til 
støtte for bedriftsetablering og lignende. 

 
Grunnleggende ferdigheter – å kunne skrive 
Rådet mener det kan legges vekt på kompetanse i å skrive søknadstekster i alle Vg2-læreplanene.  
 
 
Vedtak:  

1. Rådet ser det forslaget som direktoratet har foreslått som navn på utdanningsprogrammet 

som et akseptabelt kompromiss etter høringen og oversender en uttalelse om dette til 
departementet. AU utformer uttalelsen. Dette ble besluttet med en avstemning der 7 av 
11 stemte for.   

 
Samiid doudji tar dissens i saken med følgende begrunnelse: Duodji er 
tradisjonshåndverksfag og samiske kunnskapstradisjoner er basisen i duodjifagene. Å 
videreføre samisk tradisjon og kunnskap går foran design og utvikling.  

 
2. Notatet «innspill til læreplaner» sendes ut til rådsmedlemmene med ny frist for innspill 4. 

desember (alternativt med annen frist fastsatt av AU dersom læreplanarbeidet utsettes).  
 
Etter at nye innspill har kommet inn, oversender rådet disse innspillene til 
Utdanningsdirektoratet sammen med de tekstene som er utarbeidet i rådsmøtet knyttet til 

entreprenørskap, HMS og kulturarv og de vurderingene Inger og Svein presenterte om fag 
som fortsatt står i uløste problemstillinger. 

 
3. For gravørfaget mener faglig råd for design og tradisjonshåndverk at utfordringene er 

såpass store at faget må holdes igjen fra høringsprosessen 1. februar for å gi mer tid til 

avklaringer rundt faglig innhold.  
 



 
 
 

4. Prosessen knyttet til treskjærer, seilmaker, urmakerfaget er også utfordrende, men vi 

håper fortsatt at dette kan komme i mål innenfor de fastsatte fristene. For seilmakerfaget 
må flere fagutøvere inn i vurderingen, dette kan gjøres i forkant og i høringen. Det vil 
være viktig å få engasjert alle deler av fagmiljøene inn i høringen.  

 
5. Kontaktpersonene fortsetter å delta i lesegruppe som rådets representanter.  

 

 
35.5.2019 Oppdrag faglige råd til rapport fag- og svenneprøven 

«sluttvurdering det bør investeres i»  
Fag og svenneprøven «Sluttvurdering det bør investeres i»? Er tittelen på en rapport utarbeidet av 
faglig råd elektro i samarbeid med faglig råd TIP og faglig råd for bygg- og anleggsteknikk. 

Rapporten tar for seg ulike problemstillinger knyttet til fag- og svenneprøven og forslag til 
endringer i regelverket. 
 

SRY har behandlet rapporten og anbefaler at den oversendes til de øvrige faglige rådene for 
behandling og at det utarbeides en oppsummering av tilbakemelding fra alle de faglige rådene. Se 
rapporten vedlagt innkallingen. Frist for tilbakemelding 5. desember 2019. Tilbakemeldingene 
sendes til kgk@udir.no 

 
Faglig råd for design og håndverk besvarte i 2017 høring om endringer i bestemmelsene om 

fagprøve, svenneprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve. Se rådets høringssvar her: 

https://hoering.udir.no/Uttalelse/v2/318a806b-1494-46e4-a283-

a21491efde8a?disableTutorialOverlay=True  

Vedtak: FRDT støtter anbefalingene i rapporten fra FREL. Angående oppnevning av prøvenemnder 
mener rådet det er viktig å koble partene tettere på. For de små tradisjonshåndverksfagene kan 
det være en utfordring da det er få parter som representerer fagene. I dette tilfellet er det viktig å 
ha kontakt med Sekretariatet for små og verneverdige fag og/ eller relevante kunnskapsmiljøer/ 

interesseorganisasjoner. Rådet har tidligere gitt innspill om nasjonale prøvenemnder for disse 
fagene.  

 
36.5.2019 Fylkesbesøk til Vestfold – forberedelser til møter med 
fylkeskommune, skoler og bedrifter 
Rådet besøker Vestfold fylkeskommune 27.-29. november.  

 
Vedtak: Forhører seg om fylkeskommunens dialog med de små håndverksbedriftene og 
rekruttering. Hvordan vil fylket tilby Vg1 design og tradisjonshåndverk? Kulturarv - hva er fylkets 

prioriteringer?  Hvordan ser man på det nye geografiske nedslagsfeltet? Telemark har ikke hatt 
design og tekstil de siste årene, men har høyskole og et sterkt fagmiljø knyttet til 
tradisjonshåndverkene. Hvilke vurderinger ligger til grunn når en vurdere å opprette/ ikke opprette 
tilbud?  
 

37.5.2019 Høring om fritt skolevalg 
I rådsmøtet 9.11.2019 drøftet rådet høringen om fritt skolevalg og vedtok at AU kunne gi et 

høringssvar på rådets vegne. Innspillet skulle ikke ta stilling til fritt skolevalg eller ikke, men legge 

vekt på varig forvaltning av små fag og fagområder som ikke har mange tilbud.   

Da fristen for høringen har blitt utsatt til 31.12.2019 valgte AU å legge fram sitt forslag til svar for 

rådet.  

Vedtak: FRDT spiller inn følgende tekst til høringen om fritt skolevalg:  
Fritt skolevalg – høring om forslag til endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 6 
 
FRDT ønsker å påpeke hvordan retningslinjer for inntaksområder vil kunne ha betydning for de 

programområder som har liten søkning eller som er svært brede, dvs har mange Vg2 og Vg3 
muligheter. Rådet anser det som svært viktig at det er reelle muligheter for alle elever å søke alle 
utdanningsprogram uavhengig av beliggenhet.  

 

mailto:kgk@udir.no
mailto:kgk@udir.no
https://hoering.udir.no/Uttalelse/v2/318a806b-1494-46e4-a283-a21491efde8a?disableTutorialOverlay=True
https://hoering.udir.no/Uttalelse/v2/318a806b-1494-46e4-a283-a21491efde8a?disableTutorialOverlay=True
https://hoering.udir.no/Uttalelse/v2/318a806b-1494-46e4-a283-a21491efde8a?disableTutorialOverlay=True
https://hoering.udir.no/Uttalelse/v2/318a806b-1494-46e4-a283-a21491efde8a?disableTutorialOverlay=True


 
 
 

FRDT ber om at det i arbeidet med de nye retningslinjene utformer disse på en slik måte som 

ivaretar og siker innsøking til de linjene som tilbys da slike retningslinjer vil, etter rådets mening 
bidra til at det utvikles stabile regionale tilbud innen små fagområder. 
 

FRDT er glade for at det understrekes at elever skal ha reelle valg til å søke minst to skoler med 
det samme programtilbudet og mener dette understreker betydningen av å ha likelydende 
praktiserte og fleksible søkerordninger også mellom fylkene. 
 
Til spørsmålet om økonomiske konsekvenser knyttet til skyss og innlosjering vil rådet vise til 
hvordan naturbruksprogrammet har løst dette flere steder i landet. Rådet mener at ordningen 
med å tilby innlosjering på internat er en løsning fylkeskommunene kunne vurdere og evt 

samarbeide om når det gjelder programområde for design og tradisjonshåndverk. 
Denne løsningen har åpenbart hatt en positiv effekt på søkningen til programområdet 
for naturbruk. 

 

38.5.2019 Møteplan for 2020 

Rådet har fått tilsendt forslag til møteplan for 2020. Det er foreslått en økning i antall møter fra 4 
til 6. 
  
FRDT er satt opp med rådsmøter på følgende datoer:  

• 20. januar 
• 2. april 
• 11. mai 
• 10. juni 
• 6. oktober 
• 25. november 

 

Vedtak: Rådet har ingen innvendinger til møteplanen. Ved behov har rådet har mulighet til å endre 
møtetidspunkter underveis i året.  
 

39.5.2019  Skifte av leder 
Ved nyoppnevning vedtok rådsmøtet lederskifte/nyvalg ved halvgått periode. AU vil sette opp 

saken til møtet i januar og at det valget får virkning fra og med januarmøtet. Rådsmedlemmene 
bes forberede seg på dette.  
 
Vedtak: Rådet tar saken til orientering.  

  

40.5.2019 Orienteringssaker  
- Oppsummering etter høringen og status for læreplan Vg1 design og 

tradisjonshåndverk v/ Marianne Westbye 
- Status for saker om endring i tilbudsstruktur innen DT som er til behandling  
- Kompetansepakker i fagfornyelsen – Utdanningsdirektoratet informerer 

- Nyhetsbrev fra NOKUT – Marianne informerer, se vedlegg til innkalling 
- Fellesmøte mellom SRY, faglige råd og statsråden i desember – se vedlegg til 

innkalling 
- Henvendelse om kryssløp - se vedlegg til innkalling  

 
Vedtak: Rådet tar sakene til orientering.  
Marianne og Einar deltar i møte med statsråden. Ønske om at utdanningsmuligheter for de små 

fagene tas opp. Landslinjer, regionale sentre. 

 

Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt.  

 

 


