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Innkalling – ekstraordinært rådsmøte 5 -2019 
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon. 

 

Sted: Tollbygget ved Utdanningsdirektoratet, Oslo  

Tid: Mandag 28.10.2019 kl. 10.00-16.00 
Lunsj: kl. 12:00-12.45 

  
Innkalt:  
Tone Kjersti Belsby  

Hans Petter Bøe Rebo 
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Vidar Strande 

Anne Beth Gilje Løland 
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Fra Utdanningsdirektoratet  

Even Andreas Aas                                                          

 

Stine Viddal Øi 

 

Gøril Saltermark 

 

Andre 

 

 

 

Divisjon for Kunnskap, analyse og 

formidling 

Divisjon for Kunnskap, analyse og 

formidling 

Divisjon for læring og vurdering 

 

 

 

  

Dagsorden 
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41-19 

Godkjenning av innkalling 

Sak 

42-19 

Referat fra rådsmøte 09. september 

Sak 

43-19 

Læreplanhøring Vg1 teknikk og industriell produksjon 

 

Sak 

44-19 

Ny fremdriftsplan for arbeidet med læreplaner i Vg3 på yrkesfag 

Sak 

45-19 

Møte med læreplangrupper Vg2 transport og logistikk, Vg3 logistikkfaget og Vg3 kran- og 

løfteoperasjonsfaget 

Sak 

46-19 

Navneendring 

Sak 

47-19 

Orienteringssaker: 

- Læreplanvisning 

Sak 

48-19 

Eventuelt 

 
 

Sak 41-19 Godkjenning av innkalling  
Forslag til vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon godkjenner innkallingen til møte mandag 28.10.2019. 

 

 

Sak 42-19 Referat fra forrige rådsmøte 
Forslag til vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon godkjenner referat fra møtet 09.09.2019. 

 

 

Sak 43-19 Høring til læreplan Vg1 teknikk og industriell produksjon 

Læreplan for Vg1 teknikk og industriell produksjon er på høring med frist 1. november. 

Utkast til høringssvar fra FRTIP er vedlagt innkallingen.  
 

Følgende organisering av læreplanarbeidet i FRTIP ble besluttet i rådsmøtet 13. februar 
2019: 
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Oppgaver til kontaktpersonene  
- Utarbeider rådets innspill til første åpne innspillsrunde for Vg1-læreplanen med bakgrunn i 

rådets innspill fra rådsmøtet 13.02.19  

- Kontaktpersonene deltar på oppstartssamlingen for læreplanarbeidet i læreplangruppene 

Vg2 og Vg3 11-12 mars.  

- Utarbeider rådets innspill til andre åpne innspillsrunde for Vg1-læreplanen med bakgrunn i 

rådets innspill fra rådsmøtet 24.04.19.  

- Utarbeider rådets innspill til offentlig høring, læreplanen Vg1 med bakgrunn i rådets 

innspill fra rådsmøtet 11.09.19.  

- Gjennomgår utkast til læreplaner Vg2 og Vg3 som blir sendt på innspillsrunde 20.juni. 
Påser at det sentrale innholdet og innhold fra rådets utviklingsredegjørelse er ivaretatt i 

utkast til læreplaner. Sender bestillinger til rådets Vg2-arbeidsgrupper.  

- Gjennomgår læreplaner på Vg2 og Vg3 som blir sendt på offentlig høring 15.desember 

2019. Påser at det sentrale innholdet og innhold fra rådets utviklingsredegjørelse er 
ivaretatt i læreplaner. Sender bestillinger til rådets Vg2-arbeidsgrupper.  

 
Oppgaver til Vg2-arbeidsgruppene  
- Lederne av Vg2-arbeidsgruppene deltar på oppstartssamlingen for læreplanarbeidet i  

læreplangruppene Vg2 og Vg3. Lederne kan delta på hele samlingen, men må som et 
minimum delta 11.mars kl. 14.30-18.00. Oppgaven på samlingen er å påse at det sentrale 

innholdet og innhold fra rådets utviklingsredegjørelse blir ivaretatt i læreplangruppenes 
arbeid.  

- Vg2-arbeidsgruppene mottar bestilling fra kontaktpersonene etter de har gjennomgått 

utkast til læreplaner Vg2 og Vg3 som blir sendt på innspillsrunde 20.juni. Vg2-
arbeidsgruppen blir bedt om å påse at det sentrale innholdet og innhold fra rådets 
utviklingsredegjørelse er ivaretatt. Vg2-arbeidsgruppene bør forankre sitt innspill i sine 

nettverk. Lederne av Vg2-arbeidsgruppen sender inn arbeidsgruppens utkast til innspill i 
forkant av rådsmøtet i august 2019. Lederne av Vg2-arbeidsgruppen presenterer 

arbeidsgruppens innspill i rådsmøtet i august 2019.  

- Vg2-arbeidsgruppene mottar bestilling fra kontaktpersonene etter de har gjennomgått 
læreplaner på Vg2 og Vg3 som blir sendt på offentlig høring 15.desember 2019. Vg2-

arbeidsgruppen blir bedt om å påse at det sentrale innholdet og innhold fra rådets 
utviklingsredegjørelse er ivaretatt. Vg2-arbeidsgruppene bør forankre sitt innspill i sine 
nettverk. Lederne av Vg2-arbeidsgruppen sender inn arbeidsgruppens utkast til innspill i 

forkant av første rådsmøte i 2020. Lederne av Vg2-arbeidsgruppen presenterer 
arbeidsgruppens innspill på første rådsmøtet i august 2020.  

 

Forslag til vedtak:  

Formuleres i rådsmøtet. 

 

 

Sak 44-19 Ny fremdriftsplan for arbeidet med læreplaner til Vg3 yrkesfag 

Den 4. september mottok de faglige rådene følgende epost: 
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Til Faglige råd – Informasjon om læreplanarbeidet og høring Vg2 og Vg3 

Utdanningsdirektoratet har nå besluttet å utsette publiseringen av høringen for læreplanene 

på Vg2 og Vg3 til 1. februar 2020 med frist 2. mai 2020.  

 

Direktoratet vil allikevel følger 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 

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. 

SRY skal også ha et møte den 31. oktober, der fremdriftsplanen for læreplanarbeidet er et 

tema.  

Forslag til vedtak: Formuleres under rådsmøtet. 

 
Sak 45-19 Møte med læreplangrupper i Vg2 transport og logistikk, Vg3 logistikkfaget og Vg3 
kran- og løfteoperasjonsfaget 
Det har vært uenigheter rundt læreplanene i disse fagene, spesielt relatert til spørsmål 

rundt sertifisering. For å komme til en løsning, foreslår AU at FRTIP søker om at det 

arrangeres et møter med AU, de relevante læreplangruppene, og en representant fra 

Veidirektoratet. 

Forslag til vedtak: Faglig råd for teknikk og industriell produksjon søker om å arrangere 
møter med læreplangruppene til de aktuelle fagene. 
 

 

Sak 46 Svar på navneendringssøknad 
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon har fått svar fra Utdanningsdirektoratet på 

sin søknad om å endre navn på faget fra teknikk og industriell produksjon, til teknologifag. 

Utdanningsdirektoratet har valgt å ikke sende forslaget videre til høring, men ønsker å ha 

en fortsatt dialog om spørsmålet om navn. Direktoratets svar er vedlagt innkallingen.  

Forslag til vedtak: Formuleres under rådsmøtet. 

 

Sak 47 Orientering 
Læreplanvisning 

Gøril Saltermark fra Udir orienterer om hvordan visningen av de nye læreplanene vil 

fungere. En demonstrasjonsvideo kan ses her.  

Sak 47 Eventuelt 
  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/skisser-til-ny-digital-lareplanvisning/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/skisser-til-ny-digital-lareplanvisning/

