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Innkalling –rådsmøte 1 -2020 
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon. 

Dag 1 

Sted: Etterstad videregående skole, Oslo  
Tid: Mandag 20.01.202020 kl. 10.00-16.00 

Lunsj: kl. 12:00-12.45 
Middag: informasjon kommer. 

 

Dag 2 

Sted: Fellesforbundet, Oslo  

Tid: tirsdag 21.01.2020 kl. 09.00-16.00 

Lunsj: kl. 12:00-12.45 
 

  
Innkalt:  
Tone Kjersti Belsby  

Hans Petter Bøe Rebo 

Leif Aasum 

Vidar Strande 

Anne Beth Gilje Løland 

Evelyn Blomh-Dahl 

Liv Christiansen  

Cathrine Ulvøy  

Peter Hansen 

Håvard Galtestad 

Bendik Flomstad  

Charlotte Dyrkorn 

Ingrid Auglænd 

Sigmund Ørland 

Ellen Møller 

Leif Olsen 

Sissel Brusegård 

Eline Svendsen 
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Fra Utdanningsdirektoratet  

Even Andreas Aas                                                          

 

Stine Viddal Øi 

 

Gøril Saltermark 

 

 

 

Divisjon for Kunnskap, analyse og 

formidling 

Divisjon for Kunnskap, analyse og 

formidling 

Divisjon for læring og vurdering 

 

 

 

  

Dagsorden 

 

 

  

Sak 

1-20 

Godkjenning av innkalling 

Sak 

2-20 

Læreplanarbeidet fremover 

Sak 

3-20 

Digital plattform for Faglig råd TIP 

Sak 

4-20 

NOU 2019:19 (#UngIdag-utvalget) 

Sak 

5-20 

NOU 2019:23, Opplæringslovutvalget 

 

Sak 

6-20 

NOU 2019: 25, Liedutvalget 

Sak 

7-20 

Navneendring 

Sak 

8-20 

Innvandrerbakgrunn og læreplass 

Sak 

9-20 

Oppdrag om små lærefag 

Sak 

10-20 

Orientering: 

- Dialogmøter for Vg2 transport og logistikk, og tilhørende Vg3-læreplaner. 

Orientering gis i møtet. 

- Læreplaner på Sharepoint 

- NOKUts nyhetsbrev om godkjenningsordning for utenlandsk fag- og 

yrkesopplæring 

 

Sak 

11-20 

Eventuelt 
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Sak 1-20 Godkjenning av innkalling  
Forslag til vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon godkjenner innkallingen til møte mandag 20.01.2020. 

 

 

 

Sak 2-20 Læreplanarbeidet fremover 

I en periode fra slutten av november har læreplanarbeidet vært satt i bero i forbindelse 

med en uenighet om fremdriftsplanen for Vg2 og Vg3 på yrkesfagene. Dersom det har 

kommet en enighet når rådsmøtet avholdes, er det behov for en oppdatert plan for hvordan 

FRTIP ønsker å utføre læreplanarbeidet sitt fremover. Det oppdateres om status for 

læreplanarbeidet og eventuell ny fremdriftsplan på møtet.  

På rådsmøtet 13. februar 2019, vedtok faglig råd TIP organisering av læreplanarbeidet. Den 

relevante delen av vedtaket er gjengitt her:  

Tone Belsby og Liv Christiansen er valgt til å være rådets kontaktpersoner i arbeidet. 

Tone har ansvar for henholdsvis Vg2 brønnteknikk, Vg2 kjemiprosess- og 

laboratoriefag og Vg2 industriteknologi med tilhørende lærefag. Liv har ansvar for de 

resterende Vg2-tilbudene med tilhørende lærefag.  

Tone og Liv er opptatt av å legge opp til en organisering av arbeidet som ivaretar en 

god involvering av hele det faglige rådet. Erfaringer fra arbeidet med å utarbeide det 

sentrale innholdet viste at det var svært nyttig å bruke rådets Vg2-arbeidsgrupper. 

Tone og Liv foreslår en tilsvarende organisering av arbeidet med fagfornyelsen 

yrkesfag.  

Oppgaver til kontaktpersonene:  

- 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:  

- 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. 

Det fullstendige vedtaket finnes i referatet fra rådsmøte 13:02.2019. 
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De etablerte Vg2-arbeidsgruppene er som følger: 

Navn på arbeidsgruppe  Medlemmer av arbeidsgruppen  

Vg2 bilskade, lakk og karosseri, 
Vg2 arbeidsmaskiner og Vg2 
kjøretøy  

Vidar Strande (leder av 
arbeidsgruppen), Ellen Møller  
  

Vg2 brønnteknikk   Anne Beth Gilje Løland (leder av 
arbeidsgruppen) Løland, Cathrine Ulvøy, 
Målfrid Rønnevik og Nina Helland.  

Vg2 industriteknologi   Tone Belsby (leder av arbeidsgruppen), 
Liv Christiansen, Cathrine Ulvøy, Kjetil 
Tvedt, Bendik Flomstad Tor Einar 
Holvik Skinlo, Sissel Brusegård, Jacob 
Kristoffersen.  

Vg2 kjemprosess og 
laboratoriefag  

Ingrid Auglænd (leder av 
arbeidsgruppen), Liv 
Christiansen, Bendik Flomstad, Hans 
Petter Bøe Rebo, Liv Sommerfelt, 
Charlotte Dyrkorn, Jacob Kristoffersen  

Vg2 maritime fag  
  

Gunnar Amland og Sigmund Ørland, 
Evelyn Blom-Dahl 

Vg2 transport og logistikk  Leif Aasum 
Erik Lystenstøen   
Peter Hansen   
Målfrid Rønnevik   
Håvard Galtestad  

 

Forslag til vedtak: 

Utarbeides under møtet. 

 

Sak 3-20 Digital plattform for Faglig råd TIP 

Utdanningsdirektoratet har arbeidet videre basert på tilbakemeldingene på Sundvollen-

konferansen. Direktoratet har i den sammenheng sett på ulike løsninger for digitale 

plattformer for de faglige rådene, spesielt en løsning for å dele og lagre felles filer. 

Direktoratet har for nå bestemt seg for at Sharepoint er den beste muligheten inntil videre.  

Forslag til vedtak: 

Faglig råd TIP tar i bruk Sharepoint som felles digital plattform for fildeling.  
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Sak 4-20 NOU 2019: 19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom (#UngIDag-utvalget) 

#UngIDag-utvalget ble oppnevnt 18. mai 2018. Utvalget fikk i oppdrag å utrede 

likestillingsutfordringer barn og unge møter i familien, barnehage, skole og 

skolefritidsordning, på forbrukerområdet, på skjerm og i fritiden. Utvalget skulle se særlig 

på årsaker til kjønnsdelte utdanningsvalg og på hvilke konsekvenser den digitale hverdagen 

har for likestilling. Utvalget leverte sin utredning til Kulturdepartementet i november 2019. 

Utvalgets utredning kan leses her. 

Arbeidsutvalget lurer på om FRTIP bør uttale seg når utredningen skal på høring. 

 

Forslag til vedtak: 

Utarbeides under møtet. 

 

Sak 5-20 NOU 2019: 21 Ny opplæringslov (Opplæringslovutvalget) 

Opplæringslovutvalget leverte sin utredning til Kunnskapsdepartementet i desember 2019. 

Utvalget foreslår en ny opplæringslov, som er ment å erstatte dagens opplæringslov.  

Utvalgets utredning kan leses her. 

Arbeidsutvalget lurer på om FRTIP bør uttale seg når utredningen skal på høring. 

 

Forslag til vedtak: 

Utarbeides under møtet. 

 

Sak 6-20 NOU 2019: 25 Med rett til å mestre – Struktur og innhold i videregående 

opplæring (Liedutvalget) 

Liedutvalgt leverte den andre av sine to utredninger til Kunnskapsdepartementet i 

desember 2019. Utvalgets mandat har vært å vurdere styrker og svakheter ved dagens 

videregående opplæring, og å komme med forslag til endringer i strukturen, organiseringen 

og fagsammensetningen i opplæringen.  

Utredningen som ble levert i desember kan leses her.  

Arbeidsutvalget lurer på om FRTIP bør uttale seg når utredningen skal på høring. 

 

Forslag til vedtak: 

Utarbeides under møtet. 

 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2682434/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2682434/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2682434/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2682434/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-25/id2682947/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-25/id2682947/
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Sak 7-20 Navneendring på TIP 

I oktober mottok Faglig råd TIP svar fra Utdanningsdirektoratet på sin søknad om å endre 

navn fra «Vg1 teknikk og industriell produksjon» til «Vg1 teknologifag». Udir mente det 

ikke var grunnlag for å sende navneforslaget på høring, men ønsket å fortsette dialogen om 

navneendring.  

Ved rådsmøte 28. oktober vedtok FRTIP at: «AU sender et brev til 

Kunnskapsdepartementet med bakgrunn i Udirs avslagsbrev. I brevet ber de om på få et 

snarlig møte i KD om navneendringssaken» 

Arbeidsutvalget deltok også på et møte i Udir 19. november sammen med representanter 

fra andre råd som hadde søkt om navn som innehold begrepet «teknologi».  

Det ønskede møtet med KD ble holdt den 5 desember. I etterkant av dette møtet fikk 

Utdanningsdirektoratet et brev fra KD hvor Udir ble bedt om å sende både «teknologifag» 

og «Teknologi og industrifag» på høring. Udir ble bedt om å vurdere endelig språklig 

utforming på navnene og når høringen bør publiseres i samråd med FRTIP. 

 

Forslag til vedtak: 

Utarbeides under møtet. 

 

 

Sak 8-20 Innvandrerbakgrunn og læreplass 

Utdanningsdirektoratet har sett nærmere på sammenhengen mellom innvandrerbakgrunn 

og søkernes sjanse for å få læreplass, og publiserte følgende notat 5. desember 2019: 

Hvilken betydning har innvandrerbakgrunn for sjansene for å få læreplass? 

 

I et brev 20. desember informerte Udir om dette notatet, og utfordret de faglige rådene til 

å ta diskusjonen i egne fagmiljøer og å komme med forslag til hva som kan gjøres videre 

for å bidra til at søkere med innvandrerbakgrunn får læreplass.  

 

Forslag til vedtak: 

Utarbeides på møtet. 

 

  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/hvilken-betydning-har-innvandrerbakgrunn-for-sjansene-for-a-fa-lareplass/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/hvilken-betydning-har-innvandrerbakgrunn-for-sjansene-for-a-fa-lareplass/


 

7 
 

Sak 9-20 Organisering av arbeidet med små fag 

Faglig råd TIP har mottatt en epost med følgende oppdrag fra Utdanningsdirektoratet: 

Til Faglige råd,  

I Tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2020 har direktoratet fått i oppdrag å se 

nærmere på organisering av arbeidet med små fag. Oppdraget har kort frist - 1. mars 

2020.  

Vi vil sende rådene spørsmål knyttet til oppdraget, og vi håper dere kan behandle saken i 

rådsmøtene i januar med svarfrist tidlig i februar. Vi har ikke konkretisert bestillingen enda, 

men vil sende dere et spørreskjema i løpet av mandagen i neste uke. For at dere kan 

vurdere problemstillingen også i AU-møter denne uka, sender vi dere dette varselet nå.  

Vi ønsker at dere bygger videre på tidligere uttalelser om kompetansesentre og små fag fra 

utviklingsredegjørelse og annet, og eventuelt begrunner dersom dere har endret 

synspunkt.  

Gitt den korte fristen, er vårt mål å besvare oppdraget med å peke på et mulighetsrom 

med flere alternativer for å ivareta små fag i tilbudsstrukturen.   

 

Forslag til vedtak: 

Utarbeides under møtet. 
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Sak 10-20 Orientering 

Dialogmøter for Vg2 transport og logistikk, og tilhørende Vg3-læreplaner.  

Orientering gis i møtet. 

 

 

Læreplaner på Sharepoint 

Orientering gis i møtet. 

 

 
NOKUts nyhetsbrev om godkjenningsordning for utenlandsk fag- og 

yrkesopplæring 

Orientering gis i møtet. 

 

 

Sak 11-20 Eventuelt 

 


