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Innkalling – møte 4 -2019 
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon. 

 
Sted: Quality hotel Grand, Steinkjer  

 
Tid: Mandag 09.09.2019 kl. 17.00-20.00 

  
Innkalt:  
Tone Kjersti Belsby  

Hans Petter Bøe Rebo 

Leif Aasum 

Vidar Strande 

Anne Beth Gilje Løland 

Liv Christiansen  

Cathrine Ulvøy  

Håvard Galtestad 

Bendik Flomstad  

Ingrid Auglænd 

Ellen Møller 

Leif Olsen 

Sissel Brusegård 

Eline Svendsen 
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Fra Utdanningsdirektoratet  

Even Andreas Aas                                                          

 

Stine Viddal Øi 

 

Karl Skaar 

 

 

Andre 

 

 

 

Divisjon for Kunnskap, analyse og 

formidling 

Divisjon for Kunnskap, analyse og 

formidling 

Divisjon for Kunnskap, analyse og 

formidling 

 

 

 

  

Dagsorden 

 

 

  

Sak 

34-19 

Godkjenning av innkalling 

Sak 

35-19 

Referat fra forrige rådsmøte 

Sak 

36-19 

Høring VG1-læreplan 

- Forslag til nedsettelse av arbeidsgruppe av AU+Ingrid, utarbeider forslag som 

gjennomgås på møte 28. oktober. 

 

Sak 

37-19 

Børsemakerfaget 

Se vedtak som ble gjort sist, og tilbudsstrukturen. 

Sak 

38-19 

Robotikk (overskrift fra brev) 

- Arbeidsgruppa presenterer sitt forslag 

Sak 

39-19 

Deltakelse på arbeid med å utvikle kunnskapsgrunnlaget for å ivareta og oppdatere det 

yrkesfaglige utdanningstilbudet. 

Sak 

40-19 

Orientering: 

- Dronefagutredning 

- Stillasfagutredning 

- Navneendringsforslaget 

- Plast- og komposittfag Vg2 

- Gjennomgang av Sundvollen-utkast 

- Fremdriftsplan for læreplanarbeidet 

- Program for fylkesbesøk 

 

Sak 

41-19 

Eventuelt 

 

 
Sak 34-19 Godkjenning av innkalling  
 

Forslag til vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon godkjenner innkallingen til møte mandag 09.09.2019. 

 

Sak 35-19 Referat fra forrige møte  
 

Forslag til vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon godkjenner referat fra møte 28.08.2019. 
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Sak 36-19 Høring til Vg1-læreplan  
Vg1-læreplanen for teknikk og industriell produksjon er sendt på høring. Høringsfristen er 
1. november 2019. Høringen finner dere her. Arbeidsutvalget foreslår å nedsette en 

arbeidsgruppe som forbereder et utkast til høringssvar, som rådet behandler på 
ekstraordinært rådsmøte 28. oktober 2019.  
 
Forslag til vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon nedsetter en arbeidsgruppe bestående av AU og 

Ingrid Auglænd. 

 

Sak 37-19 Flytting av børsemakerfaget 
Utdanningsdirektoratet har fått inn en søknad om overføring av Vg2 børsemaker og Vg3 

børsemakerfaget fra design og tradisjonshåndverk til teknikk og industriell produksjon. I 

den sammenheng ber direktoratet FRTIP om å vurdere forslaget. Det fulle brevet og 

forslaget er vedlagt innkallingen.  

Spørsmål om overføring av børsemakerfagene til TIP har tidligere blitt behandlet av FRTIP i 

et høringssvar som ble avgitt 1. september 2017. Den gang var FRTIPs vurdering som 

følger: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) viser til uttalelse fra Gauldal 

videregående skole, som er det eneste landsdekkende tilbudet for Vg2 børsemaker med 8 

elevplasser: 

"Det er god søkning til dette tilbudet. Etter andreinntaket i år har vi 27 på venteliste, hvorav 18 med 

ungdomsrett. Fordi det er få læreplasser i børsemakerfaget, har vi hvert år også alternativt Vg3 i 

skole, vanligvis med 3-6 elever. Børsemakerfaget er et fag under Design og Håndverk, men med 

kryssløp fra Vg1 TIP. Når vi får spørsmål om det, anbefaler vi ALLTID Vg1 TIP som det beste 

grunnlaget for Vg2 børsemaker. Svenneprøven i børsemakerfaget er vanskelig, for det tillates lite 

feil, og det elevene trenger mest ER GOD TRENING I MEKANISK ARBEID OG BRUK AV MASKINER. 

Når elevene kommer hit på Vg2 fra Vg1 DH har de lite, eller ingen erfaring fra metallarbeid. Fordi vi 

mener at elever som begynner på Vg2 børsemaker, bør ha gått Vg1 TIP, mener vi at i en ny 

tilbudsstruktur for yrkesfagene bør børsemakerutdanninga legges inn under TIP. Da blir denne 

veien tydeligere. Vg1 TIP – klasser fins det mange av i alle fylker. Dette gir et godt 

rekrutteringsgrunnlag. Vi ser for oss at det foreslåtte utdanningsprogrammet tradisjonshåndverk 

vil bli tilbudt ved få skoler, og det vil bli vanskeligere å rekruttere elever". 

Faglig råd vurderer argumentasjonen fra Gauldal vgs som tydelig og faglig sterk. FRTIP 

anbefaler derfor at Vg2 børsemaker og Vg3 børsemakerfaget flyttes til utdanningsprogrammet 

for teknikk og industriell produksjon. Det bør i tillegg opprettes et kryssløp fra et evt. nytt 

utdanningsprogram for tradisjonshåndverk til Vg2 børsemaker. 

Vurderingen ble gjort som del av høringsuttalelse på Kunnskapsdepartementets forslag til 

endringer i utdanningsprogram for design og håndverk. FRTIPs høringssvar kan ses her.  

 

Sak 38-19 Spørsmål til faglig råd – utredning i robotikk  
Bakgrunn for saken 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/horing---nye-lareplaner-vg1/
https://hoering.udir.no/Uttalelse/v2/cfffb38b-0e65-47a5-8fa9-5a467f9c6d98?disableTutorialOverlay=True
https://hoering.udir.no/Uttalelse/v2/cfffb38b-0e65-47a5-8fa9-5a467f9c6d98?disableTutorialOverlay=True
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Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny tilbudsstruktur til yrkesfagene, som skal gjelde fra 

skoleåret 2020-2021. Som merknad til denne tilbudsstrukturen står det at «Det innføres 

ikke nytt hybridløp (yrkesfaglig og studiekompetanse i samme opplæringsløp) i robotikk og 

datateknologi. Utdanningsdirektoratet skal utrede om det er behov for et nytt fagbrev 

innenfor robotikk». 

Utdanningsdirektoratet har startet utredningen av behovet for et nytt fagbrev innenfor 

robotikk, og ber rådene besvare følgende spørsmål: 

 

1. I hvilken sammenheng er robotikk relevant i deres bransje? 

2. Hva slags kompetanse bør inngå i et robotikkfag på NKR-nivå 4? Mer informasjon om 

nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk finnes her. 

3. Er robotikk-kompetanse anerkjent i bruk i deres bransje? 

4. I hvilken grad dekkes kompetansebehovet av andre lærefag? 

 

Direktoratet ber rådet komme med tilbakemelding innen 18.september. Det fulle brevet er 

vedlagt innkallingen. Teksten er noe endret fra den som ble presentert på rådsmøte 28. 

august. Den viktigste endringen er at spørsmål 5, om mulig antall læreplasser, har blitt 

fjernet.  

 

Den nedsatte arbeidsgruppen orienterer i møtet 

 

 

Sak 39-19 Deltakelse på arbeid med å utvikle kunnskapsgrunnlaget for 
å ivareta og oppdatere det yrkesfaglige utdanningstilbudet  
 

FRTIP har mottatt epost med følgende tekst: 

 

Til de faglige rådene  
  
Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet om å utvikle et bedre 

kunnskapsgrunnlag for å ivareta og oppdatere det yrkesfaglige utdanningstilbudet i tråd 
med arbeidslivets behov. Arbeidet skal ta utgangspunkt i erfaringene fra gjennomgangen 
av det yrkesfaglige utdanningstilbudet. Systemet skal bidra til at tilbudsstrukturen kan 

oppdateres og endres i et mer kontinuerlig perspektiv. Kunnskap om utdanningenes 
relevans skal være sentralt i arbeidet. Direktoratet 

skal vurdere hvordan både eksisterende og ny kunnskap kan sammenstilles og formidles 
til nytte for nasjonale og regionale myndigheter og de faglige rådene. Se oppdragsbrevet 
vedlagt.  

  
Utdanningsdirektoratet skal foreslå en løsning/ et system til Kunnskapsdepartementet 

innen 31. oktober 2019.  
  
I arbeidet med å utvikle et løsningsforslag ønsker vi dialog med dere i faglige råd.  

  
Vi har fått hjelp av et tjenestedesignbyrå som vil foreta intervjuer og gruppesamtaler 

med ulike aktører, de ønsker å samle deltakere fra rådene (1-2 representanter fra hvert 
råd) til en workshop i siste halvdel av september.  

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nkr/beskrivelser-av-laringsutbytte-for-nivaene-i-nkr/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nkr/beskrivelser-av-laringsutbytte-for-nivaene-i-nkr/
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Vi ber rådene melde inn 1-2 personer som kan delta i arbeidet. Meld inn til Monika 
Thollefsen mot@udir.no innen 13. september.  
  

Tema for samtalene vil være:  
• Hvilket kunnskapsgrunnlag er viktig for de faglige rådene for å kunne foreslå 

endringer i tilbudsstruktur/ læreplaner? 
• Hvilke barrierer ser de faglige rådene i arbeidet med tilbudsstrukturen og innholdet 

i opplæringen?  

• Har rådene noen umiddelbare forslag til system og tjenester som vil lette arbeidet 
for de faglige rådene?  

  
Vi ber om at de faglige rådene setter temaet opp på rådsmøtet i september slik at 
rådenes representanter kan videreformidle innspillene i workshopen.  

  
Vennlig hilsen  

  
Monika Thollefsen 
seniorrådgiver 

  
Avdeling for kunnskap og formidling 

932 20 431 
  

 
 
 

 

Faglig råd bes drøfte saken og finne 1-2 representanter til å delta på workshop i 

september.  

 

Sak 40-19 Orienteringssaker 
Utredning av opprettelse av dronefag 
Utdanningsdirektoratet har fått inn en søknad fra Nordland fylkeskommune om opprettelse 

av Vg2 dronefag og Vg3 droneoperatørfag. Av søknaden foreslås det at faget skal bygge på 

vg1 elektro. Faglig råd for elektrofag har behandlet, og anbefalt søknaden. Som det 

framgår av søknaden og læreplanforslagene, vises det til bruksområder og lærebedrifter 

utenfor elektrofagene. Det kan også være lærefag innen andre utdanningsprogram hvor 

avanserte droneoperasjoner innenfor for klassen RO3 (spesialtillatelse fra Luftfartstilsynet) 

inngår. Vi ber derfor rådene besvare følgende spørsmål: 

1. I hvilken grad de bruker droner i deres bransje og hva de eventuelt brukes til? 
2. Tilsier utviklingen innen deres bransje økt bruk av droner og i så fall på hvilken 

måte? 
3. Hva slags kompetanse må de som bruker droner i deres bransje ha? 

4. Utdanningsdirektoratet ønsker innspill på plassering av et eventuelt dronefag i 
tilbudsstrukturen? 
 

Direktoratet ber rådet besvare spørsmålene innen 1. oktober 2019. Direktoratets fulle 

brev til faglig råd er vedlagt innkallingen.  

mailto:mot@udir.no
mailto:mot@udir.no


 

6 
 

 

Bestilling angående stillasfag 

I gjeldende tilbudsstruktur for yrkesfaglige utdanningsprogram leder Vg2 Byggteknikk til 

Vg3 stillasbyggerfaget, Vg3 betongfaget, Vg3 murerfaget og Vg3 tømrerfaget, som vist i 

modellen under. 

Modellen under viser gjeldende tilbudsstruktur.  

Opplæringsmodell etter fastsatt tilbudsstruktur  

Vg1 Vg2 Vg3/Opplæring i bedrift Fører til 

Bygg- og 
anleggsteknikk 

Byggteknikk Stillasbyggerfaget Fagbrev, stillasbygger 

  Betongfaget Fagbrev, betongfagarbeider 

  Murerfaget Svennebrev, murer 

  Tømrerfaget Svennebrev, tømrer 

 

I den nye tilbudsstrukturen for yrkesfaglige utdanningsprogram fra skoleåret 2020-21 er 

det i stedet opprettet Vg2 betong og mur, og Vg2 tømrer. Vg2 betong og mur leder til Vg3 

betongfaget og Vg3 murerfaget, mens Vg2 tømrer leder til Vg3 tømrerfaget. 

Stillasbyggerfaget er opprettet som et særløp.  

Modellen under viser delingen av Vg2 byggteknikk. 

Forslag til ny opplæringsmodell fra skoleåret 220-21 

Vg1 Særløp Fører til 

Bygg- og 
anleggsteknikk 

Stillasbyggerfaget Fagbrev, stillasbygger 

 Vg2 Betong og mur Betongfaget Fagbrev, betongfagarbeider 

  Murerfaget Svennebrev, murer 

 Vg2 Tømrer Tømrerfaget Svennebrev, tømrer 

 

Utdanningsdirektoratet har mottatt en søknad fra Korrosjons-Isolerings og 

Stillasentreprenørenes Forening, og Norsk olje og gass om stillasbyggerfagets modell i den 

nye tilbudsstrukturen, hvor hovedproblemstillingen er: 

- 18 årsgrense for tilgang på offshoreinstallasjoner og enkelte landanlegg 
- gjennomføring av teorikravet på Vg2 

 

Søker ønsker primært at stillasbygger skal bygge på Vg2 tømrerfag, sekundært Vg2 mur og 

betong. 

 

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk ga følgende råd på rådsmøte 5.6.2019  

 

1. Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk kan ikke slutte seg til at stillasbyggerfaget 

skal bygge på det framtidige vg2 mur og betong. 

2. Rådet kan støtte opprettelse av et eget vg2 stillas hvor de naturlige 

undervisningsstedene kan være Trøndelag og Rogaland/Hordaland. 
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3. Dersom det ikke er aktuelt med et eget vg2, mener rådet at faget må opprettholdes 

som et særløpsfag. 

 

KIF og Norsk olje og gass meddeler at de er uenige i at faget opprettes som et særløpsfag. 

Videre sier de at dersom det ikke er mulig å legge faget inn under Vg2 mur og betong, 

slutter de seg til rådets forslag om at det opprettes et eget vg2 for stillas, hvor de naturlige 

undervisningsstedene kan være Trøndelag, Rogaland/Hordaland.  

Utdanningsdirektoratet ber de faglige rådene beskrive fordeler og ulemper ved følgende forslag: 

1. Stillasbyggerfaget bygger på Vg2 tømrerfag  
 

2. Dersom det er tungtveiende grunner til at stillasbyggerfaget ikke kan bygge på Vg2 

tømrerfag ber vi om en vurdering av om stillasbyggerfaget kan bygge på Vg2 betong 
og mur. Dette forutsetter at læreplanen for Vg2 betong og mur legger til rette for 

dette. 

 

Utdanningsdirektoratet ber om tilbakemelding i saken innen 20 september. Direktoratets 

fulle brev til de faglige rådene er vedlagt innkallingen, og inneholder mer informasjon om 

saken.  

Tone Belsby og Liv Christiansen orienterer om status i saken. 

 

Status på forslag om navneendring til Teknologifag 

Orientering om status på behandlingen av FRTIPs søknad om navnebytte fra «Teknikk og 

industriell produksjon» til «Teknologifag».  

 

Plast- og komposittfag i Vg2 

Orientering om status om Buskerud fylkeskommunes søknad angående Plast- og 

Komposittfaget. 

 

Gjennomgang av Sundvollen-utkast 

Utdanningsdirektoratet har arbeidet med tilbakemeldingene på Sundvollen-konferansen om 

hvordan arbeidet med og for Faglige råd kan forbedres.  

 

Fremdriftsplan for læreplanarbeidet 

Utdanningsdirektoratet har besluttet å utsette publiseringen av høringen for læreplanene på 

Vg2 og Vg3 til 1. februar 2020, med frist 2. mai 2020. Direktoratet vil allikevel følge den 

oppsatte framdriftsplanen med frist for læreplangrupper 15. oktober 2019 og endelig frist 

for leveransen 1. november 2019. 

 

Det vil bli utarbeidet en ny fremdriftsplan for perioden fra 1. november 2019 til 1. februar 

2020 hvor det vil fremkomme hvordan vi legger opp kvalitetssikringen internt i Udir og 
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hvordan vi involverer faglige råd, læreplangrupper, koordinatorer og andre eksterne. 

Direktoratet vil i denne perioden legger til rette for at de faglige rådene får god tid til å 

behandle læreplanene før de går på høring 1. februar 2020. 

 

Program for fylkesbesøk 

Gjennomgang av programmet for resten av fylkesbesøket. 

 

Sak 41-19 Eventuelt 
  

  


