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Referat – møte 2 -2019 
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon. 

 
Sted: Utdanningsdirektoratet, møterom 5 1.etg 
Tid: Onsdag 24.04.2019 kl. 10.00-15.00 
Lunsj: kl. 11.45-12.15 
 
  
Til stede:  
Tone Kjersti Belsby  

Hans Petter Bøe Rebo 

Leif Aasum 

Vidar Strande 

Målfrid Rønnevik 

Liv Christiansen  

Cathrine Ulvøy  

Håvard Galtestad 

Bendik Flomstad  

Ingrid Auglænd 

Sigmund Ørland 

Ellen Møller 

Sissel Brusegård 

Nina Helland (for Charlotte Dyrkorn) 

Norsk Industri 

Norsk Industri  

Spekter 

Norges Bilbransjeforbund  

Norsk Olje og gass 

Fellesforbundet  

Fellesforbundet 

YS 

Fagforbundet 

Utdanningsforbundet  

Utdanningsforbundet  

Skolenes Landsforbund  

KS 

Industri Energi 

 

Fraværende:  

Evelyn Blomh-Dahl 

Peter Hansen 

Leif Olsen 

Erik Holden 

Charlotte Dyrkorn 

 

 

NHO Sjøfart  

Norsk Transportarbeiderforbund 

KS 

Elevorganisasjonen  

Industri Energi 
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Fra Utdanningsdirektoratet  

Karl Skaar                                                          

Stine Viddal Øi 

Gøril Saltermark (sak 19-19) 

 

Andre 

For sak 19-19: 

Thomas Berg (leder av Vg1 læreplangruppa) 

 

Avdeling for kunnskap og formidling 

Avdeling for kunnskap og formidling 

Avdeling for læreplan videregående 

og voksenopplæring  

 

 

Ekstern læreplankoordinator  

  

Dagsorden 

 

 

  

Sak 

18-19 

Godkjenning av innkalling 

Sak 

19-19 

Andre åpne innspillrunde Vg1, hele læreplanen  

Sak 

20-19 

Høring – forslag til nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene i 

videregående opplæring 

Sak 

21-19 

Fordypninger på Vg3/opplæring i bedrift  

Sak 

22-19 

Fylkesbesøk 2019  

Sak 

23-19 

Søknad om kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon til Vg2 overflateteknikk 

Sak 

24-19 

Navneendring Vg1 teknikk og industriell produksjon 

Sak 

25-19 

Navneendring fra motormannfaget til skipsmekanikerfaget 

Sak  

26-19 

Forberedelse til dialogseminar med Lied-utvalget 9.mai 

Sak 

27-19 

Gjennomgang lærefag opprettet siden 2010   

Sak 

28-19 

Innspill fra arbeidstilsynet til fornyelse av læreplaner i videregående skole 

Sak 

29-19 

Orienteringssaker 

- Seminaret på Sundvolden 

- Organisering av faglig råds arbeid i fagfornyelsen yrkesfag 

- Sykkelmekanikerfaget  

- Læreplanarbeidet på Vg2 og Vg3  

- Bilpleiefaget  

- Vg2 Plast- og kompositt 

Sak 

30-19 

Eventuelt 

-Behovskartlegging for 2019 
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Sak 18-19 Godkjenning av innkalling  
Innkalling ble sendt ut til rådsmedlemmene med kopi av innkallingen til 
varamedlemmene den 8.4.19.  
 

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon godkjenner innkallingen til møte onsdag 24.04.2019. 

 

 

Sak 19-19 Andre åpne innspillrunde Vg1, hele læreplanen    

Utdanningsdirektoratet sendte tidlige skisser av Vg1 læreplanene på åpen innspillsrunde 18.01.19. 

Rådet behandlet utkastet i møtet 13.2.19 og oversendte høringsuttalelser18.februar.  

Denne andre innspillsrunden tar for seg hele læreplanen.  

I møtet presenterte Thomas Berg presentere det som kom inn i første innspillsrunde og hvordan de 

hadde jobbet videre med utkastet som nå er på åpen innspillsrunde. 

Vedtak: 

Tone Belsby utarbeider et innspill på bakgrunn av diskusjonen i rådsmøtet som sendes 

rådsmedlemmene for kommentarer. Tone Belsby oversender rådets innspill til 

Utdanningsdirektoratet innen fristen. 

 

Sak 20-19 Høring – forslag til nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene 

i videregående opplæring 

20.03.2019 åpnet høringen om forslag til nye læreplaner for grunnskolen, de gjennomgående fagene 

i videregående opplæring, samt noen programfag. Kunnskapsdepartementet vil fastsette 

læreplanene høsten 2019.  

 

Se forslag til nye læreplaner og svar på høringen her. 

 

For faglig råd for teknikk og industriell produksjon er det følgende læreplaner som er aktuelle å avgi 

høringssvar for: 

- Yrkesfagspesifikk del i norsk og engelsk   

- Utdanningsprogramspesifikk del i matte og naturfag 

- Aktuelle fag i ungdomsskolen: arbeidslivfaget, utdanningsvalg og kunst og håndverk  

 

Støtte til høringen 

 Få en kjapp introduksjon til hva som er nytt og endret i fagene: Les våre oppsummeringer. 

 Bli kjent med hva slags funksjonalitet som kommer i den nye digitale læreplanvisningen: Se 

denne korte filmen 

 

Utdanningsdirektoratet (Udir) jobber også med å lage mer støtte til høringen, blant annet korte 

filmer om hvordan det enkelte fag er fornyet og legger til rette for dybdelæring. Støtten kan være 

nyttig å bruke sammen i kollegiet når dere skal svare på høringen. direktoratet publiserer denne 

støtten på udir.no i midten av april. 

 

Frist for å svare på høringen er 18. juni 2019. 

 

Vedtak: 

Det nedsettes en gruppe som arbeider videre med saken: Ellen Møller, Ingrid Augland og Liv 

Christiansen.  

Gruppa kommer med forslag innen 11.6.18 som sendes på en mailrunde med svarfrist innen 16.6.19 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/horing-nye-lareplaner
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-er-nytt-fagene-les-vare-korte-oppsummeringer
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/
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Sak 21-19 Fordypninger på Vg3/opplæring i bedrift  

Rådene får oversendt en sak om “Fordypninger på Vg3/opplæring i bedrift” etter at Arbeidsgruppa 

har levert sin innstilling. 

  

Ble ettersendt fra Utdanningsdirektoratet 11.4.19 

 

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon slutter seg til notatet og anbefaler arbeidsgruppens 

forslag til retningslinjer. 

 

 

Sak 22-19 Fylkesbesøk 2019 

Hensikten med fylkesbesøk er dialog mellom rådene, fylkeskommunene, skolene og arbeidslivet om 

utfordringer i utdanningsprogrammet. FRTIP har fått innvilget å avlegge fylkesbesøk til Trøndelag 9-

11 september 2019. 

 

I 2018 ble Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag slått sammen til én fylkeskommune, Trøndelag. 

Sammenslåingen er i seg selv interessant for rådet. Kunnskap om hvilke muligheter og utfordringer 

sammenslåingen gir for utdanningene innenfor våre bransjer er nyttig for rådet. 

 

Trøndelag har mange bedrifter, som for eksempel Norske Skog og Kværner Verdal, og en variert 

industri som gjør det til et godt egnet fylke å besøke. 

 

I rådets plan for oppnevningsperioden 2017-2021 er «Forhold som gjør at det er utfordringer i 

utdanningsprogrammet for teknikk og industriell produksjon» et prioritert tema. FRTIP er særlig 

opptatt av utfordringer med kjønnsbalanse i rekrutteringen. Det er for få jenter som søker seg til 

våre utdanninger. Trøndelag er det fylket som jobber best med å rekruttere kvinner til de tekniske 

yrkene. De har et stort kvinnenettverk og et godt trepartssamarbeid på fylkesnivå, som jobber for 

bedre kjønnsbalanse i rekrutteringen og ivaretakelse i utdanningsløpet, som rådet kan lære fra. 

Trøndelag har også et velfungerende lærlingeråd som rådet ønsker å komme i kontakt med. 

 

Trondheim har et nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi. Senteret skal utvikle ny kunnskap 

og teknologi som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på norsk sokkel. Faglig 

råd er opptatt av å følge utvikling som kan påvirke våre bransjer, og å besøke forskningssenteret vil 

være aktuelt. 

 

Rammer for besøket: 

 Alle medlemmene (evt varamedlem) deltar. 

 9.9.19 Avreise  

 11.9.19 Retur 

 Utdanningsdirektoratet dekker reise og opphold 

 

Aktiviteter: 

 Research Centre for a low-emission petroleum industry on the Norwegian continental shelf, 

SINTEF ENERGI (Trondheim) 

 Trøndelag fylkeskommune (Steinkjer),  

o Opplæringsavdeling – Fagopplæring 

o Lærlingeråd 

o Andre? 

 Bedriftsbesøk 

o Norske Skog (Skogn) 

o Kværner Verdal (Verdal) 

o Andre? 

 Trepartssamarbeid på fylkesnivå, besøk hos en representant for en av partene  

 Rådsmøte TIP den 9.9.19 

 Annet? 
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Videre planlegging: 

 Tidspunkt for å møte på og avreise Trondheim Lufthavn   

 Reise i Trøndelag (Utdanningsdirektoratet) 

 Overnatting (Utdanningsdirektoratet) 

 Organisere rådsmøte (Utdanningsdirektoratet) 

o Trøndelag fylkeskommune (Utdanningsdirektoratet) 

o Trepartssamarbeid på fylkesnivå (...) 

o SINTEF ENERGI (...) 

o Norske Skog (...) 

o Kværner Verdal (...) 

o Andre? (...) 

 

Vedtak: 

Det nedsettes en arbeidsgruppe som tar hånd om planleggingen 

 Hans Petter Bøe Rebo (leder) 

 Bendik Flomstad 

 Ellen Møller 

 I tillegg skal Charlotte Dyrkorn bli spurt om å være med i arbeidsgruppa 

Når arbeidsgruppa har klar en skisse for program, sender Utdanningsdirektoratet en henvendelse til 

Fylkeskommunen om tid og ønsker. 

 

23-19 Søknad om kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon til Vg2 overflateteknikk  
Faglig råd ble i rådsmøtet 05.12.2018 orientert om henvendelsen fra Korrosjons- Isolerings- og 

Stillasentreprenørenes Forening (KIS) vedrørende industrimalerfagets, om industrimalerfagets 

plassering i tilbudsstrukturen.  

AU i Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP)hadde et møte med KIS og 

representanter fra Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 21.11.2018 for å diskutere 

industrimalerfagets plassering i tilbudsstrukturen. I etterkant av dette møtet har KIS foretatt en 

nøye gjennomgang av bedriftsstruktur og arbeidsoppgaver for industrimalerfaget.  

Konklusjonen fra gjennomgangen er at bransjen ønsker å søke om et kryssløp fra Vg1 teknikk og 

industriell produksjon til Vg2 overflateteknikk innen utdanningsprogrammet bygg- og 

anleggsteknikk. KIS oversendte sin søknad om kryssløp til FRTIP og FRBA 06.03.2019, hvor de ber 

de faglige rådene vurderer kryssløpet med bakgrunn i deres gjennomgang. KIS viser til blant annet 

til dette kryssløpet ble etablert i forbindelse med Reform 94, men ble fjernet ved innføringen av 

Kunnskapsløftet i 2006. KIS fremhever videre at et kryssløp vil styrke muligheten for økt 

kompetanse i bedriftene, samtidig som at utdanningstilbudene blir mindre sårbare. 

Under Reform '94 ble Industrimalerfaget flyttet til utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk. 

I den forbindelse ble det etablert kryssløp fra utdanningsprogrammet TIP. Ved innføringen av 

Kunnskapsløftet falt kryssløpet bort. Mange mekaniske bedrifter som er brukere av 

Industrimalerfaget har behov for kompetansen elevene får på Vg1 TIP. Dette vil styrke mulighetene 

for økt kompetanse i bedriftene. Bransjen ber om at kryssløpet fra Vg1 TIP til Vg2 Overflateteknikk i 

utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk blir gjeninnført. 

Vedlegg: 

- Vedlegg 1 sak 23-19 Beskrivelse av bedriftsstruktur og arbeidsoppgaver innen 

industrimalerfaget  

 

Vedtak:  
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Faglig råd for teknikk og industriell produksjon støtter bransjens anmodning om kryssløp fra Vg1 TIP 

til Vg2 Overflateteknikk 

 

 

Sak 24-19 Navneendring Vg1 teknikk og industriell produksjon  

I møte i Faglig råd TIP 13. februar 2019 ble det vedtatt at "Arbeidsutvalget følger opp vedtaket fra 

05.12.18 og kommer med en innstilling" 

Vedtak: 

AU var ikke kommet til enighet i saken og la derfor ikke fram en felles innstilling. Etter en diskusjon i 

rådet, foreslo lederen to alternativer, Teknologifag og Teknologi- og industrifag. Det ble fremmet 

forslag om en prøveavstemning på disse alternativene. Forslaget ble vedtatt og prøveavstemning 

avholdt, Teknologifag fikk flertall i denne.  

På grunn av at alle medlemmene ikke var tilstede ble rådet enige om at den endelige avstemningen 

skulle foregå på mail med frist 6. mai 2019, slik at alle fikk anledning til å stemme. 

Det forslaget som får flertall, er rådets forslag til nytt navn og rådet foreslår overfor 

Utdanningsdirektoratet at forslaget sendes ut sammen med høringen på ny læreplan. 

 

 

Sak 25-19 Navneendring fra motormannfaget til skipsmekanikerfaget  

I rådets utviklingsredegjørelse fra 2016 var navnet «motormannfaget» oppe til diskusjon. Rådet 

skrev følgende: «Et forhold som er diskutert i faglig råd, er å gjøre tittelen på faget kjønnsnøytral. Vi 

har tidligere i redegjørelse gjort oppmerksom på at det er få jenter som søker denne utdanning, noe 

vi gjerne skulle sett mere av. Motormann er dermed misvisende, og faget kan kalles noe annet. Et 

forslag er motoroperatør. En stillingsbenevnelse som benyttes på skip i dag er for øvrig 

maskinpasser.». I gjennomgangen av tilbudsstrukturen søkte ikke rådet om navneendring, da det 

ikke forelå et konkret navneforslag som flertallet i rådet støttet.  

I forbindelse med Fagfornyelsen yrkesfag, har faglig råd mottatt en henvendelse fra 

læreplangruppen for motormannfaget. Læreplangruppen ønsker å endre navnet på faget til et 

kjønnsnøytralt navn, da «motormann» ikke appellerer til jenter.  

Læreplangruppen foreslår å endre navnet til «skipsmekanikerfaget». De skriver at navnet er 

dekkende for faget, og at det også er mer riktig sett opp mot arbeidsoppgavene som fagarbeideren 

utfører. De vektlegger at “motormann” ikke bare jobber i maskinrommet, og heller ikke bare med 

motor, men er en allsidig mekaniker som må være i stand til å løse de fleste oppgaver. En nærmere 

begrunnelse ligger vedlagt. 

I "retningslinjer for endringer av tilbudsstrukturen" står følgende om søknad om navnendring: 

«Grunnlaget for å innvilge søknad om endring av navn på utdanningsprogram, programområder eller 

fag, er at et eventuelt nytt navn vil oppleves som mer korrekt eller vil gi bedre mening.» 

Vedlegg: 

- Vedlegg 1 sak 25-19 Begrunnelse for endring av navn fra motormann til skipsmekaniker 
 

 

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon er enig i at Skipsmekaniker er mer dekkende for 

faget og det er i tillegg kjønnsnøytralt. Faglig råd for teknikk og industriell produksjon foreslår at 

nytt forslag til navn sendes ut sammen med vg3 læreplanen på innspillsrunden 20. juni. 
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Sak 26-19 Forberedelse til dialogseminar med Lied-utvalget 9.mai  

Liedutvalget leverte høsten 2018 sin delinnstilling 2018:15 Kvalifisert, forberedt og motivert, der 

utvalget peker på styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring. I desember 2019 

kommer utvalgets hovedinnstilling, der utvalget skal vurdere og foreslå nye modeller for 

videregående opplæring for unge og voksne. 

Med utgangspunkt i de styrker og svakheter utvalget har pekt på i delinnstillingen, har Lied-utvalget 

invitert tre representanter fra hvert faglig råd til dialogseminar den 9.mai 2019. Lied-utvalget ønsker 

at deltakerne på seminaret skal diskutere og gi innspill til utvalget på ulike muligheter og 

utfordringer for framtidens yrkesfaglige utdanningsprogrammer, samt aktuelle løsninger og 

forutsetninger for å lykkes, herunder roller og ansvar i arbeidsliv versus utdanning. Følgende temaer 

er satt opp på programmet: 

- På vei mot framtidens yrkeskompetanse – hvilke yrkesfaglige tilbud bør vi ha? 

- På vei mot framtidens yrkeskompetanse – hvilke krav må stilles til innholdet i opplæringen? 

- Roller og ansvar i fag- og yrkesopplæringen – hvem gjør hva? 

Sekretariatet i Utdanningsdirektoratet anbefaler at rådene drøfter temaene som er gjengitt i 

invitasjonen på rådsmøtene 24 og 25. april slik at rådenes representanter kan benytte rådets innspill 

på dialogseminaret. 

I rådsmøtet velges hvilke tre rådsmedlemmer som deltar på seminaret på vegne av Faglig råd for 

teknikk og industriell produksjon. 

Rådet har gitt skriftlige innspill til Lied-utvalget tidligere: 

 Innspill til NOU fra faglig råd for teknikk og industriell produksjon, 18. februar 2019  

 Innspill til offentlig utvalg for videregående opplæring v/Ragnhild Lied, 6. november 2017 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 sak 26-19 Invitasjon til dialogseminar med Lied-utvalget om yrkesfagene den 9.mai  
 

 

Vedtak: 

AU i Faglig råd for teknikk og industriell produksjon deltar på samlingen. 

Rådets medlemmer ble oppfordret til å sende ideer til moment til AU.  

 

 

Sak 27-19 Gjennomgang lærefag opprettet siden 2010  

 Uttalelse fra de faglige rådene om situasjonen i fagene de har vært med på å opprette – det gjelder:  

 Grafisk produksjonsteknikk.  

 Industrioppmålerfaget  

Vurdering av grafisk produksjonsteknikk. 

Norsk Industri, Mediebedriftenes landsforening og Fellesforbundet søkte i 2015 om en sammenslåing 

av de tre grafiske produksjonsfagene trykkerfaget, bokbinderfaget og grafisk emballasjefaget til et 

nytt lærefag – grafisk produksjonsteknikk. Initiativet til å utvikle et nytt fag bygger på innspill fra 

bransjeaktører om behov for ny kompetanse og en behovskartlegging gjennomført etter disse 

innspillene. Søknaden er støttet av Faglig råd for teknikk og industriell produksjon. Søkerne anslo 

ikke konkrete behovet for antall læreplasser i det nye lærefaget i søknaden. Det ble begrunnet med 

usikkerhet og endringer i bransjen som vanskeliggjør slike anslag. Tradisjonelt har bedriftene i de 

grafiske bransjene vært aktive lærebedrifter. Faget var synlig i tilbudsstrukturen første gang i 

https://www.liedutvalget.no/files/2019/02/Faglig-r%C3%A5d-for-teknikk-og-industriell-produksjon-innspill-til-NOU.pdf
https://www.liedutvalget.no/files/2018/02/Innspill-fra-TIP.pdf
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skoleåret 2017-18, og har etter to år hatt en solid økning i antall lærekontrakter. Statistikken viser 

at det ble tatt inn 12 lærlinger allerede samme år som faget ble opprettet. Antallet doblet seg året 

etter, i 2018, og antallet nye lærekontrakter i det nye faget er etter to år betydelig høyere enn det 

som har vært gjennomsnittet for de tre fagene som faget springer ut fra de tre siste årene før 

grafisk produksjonsteknikk ble opprettet.  

Spørsmål til faglig råd for teknikk og industriell produksjon  

Har rådet noe å tilføye til informasjonen om det nyopprettede faget grafisk produksjonsteknikk? 

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon mener det er fornuftig å slå de tre fagene sammen.  

Bra at det har gitt flere lærlinger.  

 

Vurdering av industrioppmålingsfaget 

Det var Aker Solutions Egersund og Opplæringskontor for Industrifag i Rogaland (OFIR) som søkte 

om opprettelse av industrioppmålingsfaget i 2011. Søknaden fikk støtte av FRTIP. I søknaden har ti 

aktuelle lærebedrifter anslått hvor mange lærlinger de vil ta inn per år. Total summerer det seg til 

19-22 lærlinger per år. 

Arbeidsmarkedet var i hovedsak knyttet til verksted- og oljeindustrien, men i søknaden oppgis det at 

en framtidig satsing på vindmølleparker også vil kunne utgjøre et arbeidsmarked for 

industrioppmålere. De første lærlingene i faget inngikk kontrakter i 2014. Verken antall lærlinger 

eller antall nye faglærte har nærmet seg det estimerte antallet på ca. 20 per år. Antall nye 

kontrakter har ligget stabilt på under 5 kontrakter, med unntak av et toppår med 9 kontrakter i 

2015. Totalt er det oppnådd 12 fagbrev i faget. 

Spørsmål til faglig råd for teknikk og industriell produksjon 

Hvordan vurderer faglig råd situasjonen i industrioppmålingsfaget? Hva er årsaken til at faget ikke 

har utviklet seg som forventet?   

Kommentar fra faglig råd: 

Utfordringer i oljebransjen er hovedgrunn til sviktende rekruttering. Men det er grunn til å tro at det 

vil bedre seg i tiden fremover. Behovet knyttet til vind er fortsatt tilstede. 

 

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon ønsker å beholde faget og vil følge utviklingen.  

 

Sak 28-19 Innspill fra arbeidstilsynet til fornyelse av læreplaner i videregående skole  

Viser til vedlagt henvendelse fra Arbeidstilsynet der SRY/ faglige råd er en av mottakerne.  

Arbeidsmiljøkunnskap er viktig kompetanse i opplæringen. Arbeidstilsynet har også gitt innspill i innspillsrundene 

til læreplanarbeidet. 

Vedlegg: 

Henvendelse fra Arbeidstilsynet   
 

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon understreker overfor Utdanningsdirektoratet 

viktigheten av å innarbeide HMS i all opplæring og ber de om at læreplangruppene tar dette inn i alle 

læreplaner som anbefalt fra Arbeidstilsynet: «Arbeidstilsynet oppfordrer de faglige rådene til å 
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fremme arbeidsliv og arbeidsmiljøkunnskap som gjennomgående tema i de nye fagplanene, slik at 

alle yrkesfaglige elever får en felles inngang til arbeidslivet». 

 

Sak 29-19 Orienteringssaker   

Sykkelmekanikerfaget  

Rogaland fylkeskommune tok kontakt med fagansvarlig i forbindelse med henvendelser knyttet til et 

ønske om en yrkesrettet utdannelse mot sykkelbransjen 20. november 2018. 

I rådsmøtet til faglig råd for teknikk og industriell produksjon 5. desember 2018 ble det nedsatt en 

arbeidsgruppe med mandat å utrede behovet for å opprette et nytt fag rettet mot sykkelmekanikk, 

inkludert elektrisk drevne tråsykler.  

Gruppen har imidlertid ikke hatt kapasitet til å følge opp saken i den grad de ønsket, og har 

vanskelig for å prioritere dette i den nærmeste tiden fremover. Rogaland fylkeskommune ble 

orientert om dette i e-post sendt 5. april 2019. De ble også orientert om at rådet fortsatt er positivt 

innstilt til å vurdere opprettelsen av et slikt fag om de ønsker å fremme et forslag. 

Kommentarer fra faglig råd: 

Lar saken ligge til det kommer et konkret forslag. 

 

Organisering av arbeidet med Fagfornyelsen yrkesfag  

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. 

Følgende organisering av arbeidet med Fagfornyelsen yrkesfag ble vedtatt i rådsmøtet 13.02.19: 

Oppgaver til kontaktpersonene  

- 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.  

- Gjennomgå utkast til læreplaner Vg2 og Vg3 som blir sendt på innspillsrunde 20.juni. Påse 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 

- 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 
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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 2020. 

 

Læreplanarbeidet på Vg2 og Vg3 

 Tone Belsby og Liv Christiansen orienterer fra læreplansamlingen 11-12.mars 2019.  

 

Bilpleiefaget  

Orientering i rådsmøtet. 

Kommentarer fra møtet: 

Har fått til en læreplangruppe. Disse deltok i læreplansamlingen i mars. Startet arbeidet med 

utvikling av læreplaner. Har fulgt opp med arbeidsmøte. Neste møte i læreplangruppa i mai. Har 

kommet langt i arbeidet. 

 

Arbeidsseminar AU og Udir 26-27.februar  

Det ble avhold arbeidsseminar for arbeidsutvalgene i faglige råd og de yrkesfaglige teamene i 

Utdanningsdirektoratet den 26-27.februar. Målet med seminaret var å øke kvaliteten på arbeidet i 

sekretariatet og i de faglige rådene. 

Første dag ble følgende temaer drøftet på tvers av rådene: 

- Forankring i egen organisasjon – forankring i Utdanningsdirektoratet 

- Arenaene. Er de faglige rådene og fagansvarlige til stede på rett til på rett sted for å gi råd? 

- Møteteknikk. Møteform, møtehyppighet, lengde, ledelse, demokrati, referater, formidling av 

vedtak 

- Prioritering av saker. Egne forslag, utviklingsredegjørelse, læreplaner, tilbudsstruktur, 

høringer 

- Kunnskapsgrunnlag. Statistikk, erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap. Krav om 

dokumentasjon 

- Arbeidsgrupper. Bruk av vararepresentanter, arbeidsgrupper, ekspertutvalg 

Andre dag var satt av til fordypninger på Vg3. Direktoratets arbeidsgruppe presenterte 

problemstillinger og løsningsalternativer. Arbeidsutvalgene ble bedt om å gi tilbakemelding om på 

følgende spørsmål: 

- Hvordan skal fordypningen formelt forankres? 

- Hvordan skal fordypningen formelt dokumenteres? 

- Hvordan skal opplæringen i fordypningen skje? 

- Skal det være yrkesteori knyttet til fordypningen? 

- Hvordan skal sluttkompetansen prøves 

- Hvor omfattende mener dere fordypningen bør være? 

- Skal fordypningen avkortes i fellesdelen, eller komme i tillegg? 

- Er det andre momenter som dere mener er viktige å få frem?  

Tone Belsby orienterer fra arbeidsseminaret.  
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Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon tar sakene til orientering. 

 

 

Vg2 Plast- og kompositt 

Buskerud fylkeskommune har søkt om at forsøket med vg2 Plast- og kompositt ved Kongsberg vgs gjøres om til et 

permanent tilbud fra skoleåret 2019/2020.  Saken ble behandlet i Faglig råd TIP i januar 2019 hvor «Faglig råd 

anmoder om at de snarlig sender inn en søknad til Utdanningsdirektoratet om å opprette et permanent tilbud 

innen Vg2 plast og kompositt.»  

Søknaden ble sendt til Utdanningsdirektoratet 1.4.19. 

Buskerud fylkeskommune skriver at i denne saken er både Faglig råd TiP, arbeidslivet i Buskerud (da spesielt 

industrien i Kongsberg) og Buskerud fylkeskommune opptatt av at vi klarer å videreføre denne linja høsten 2019. 

Det er flere gode argumenter for hvorfor dette er betydningsfullt, og særlig kritisk er det å beholde kompetansen 

som er bygd opp på skole og i bedrift, relasjonen mellom vgs-fagskole-arbeidsliv samt forutsigbarhet for elevene.  

I søknaden skriver Buskerud fylkeskommune at de ønsker tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet innen 

24.5.2019 slik at de kan behandle saken i Hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune i 

møte 11.6.2019.  

Kommentarer fra faglig råd: 

Direktoratet søker etter saken 

 

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon ber Utdanningsdirektoratet om å følge opp saken. 

 

 

Sak 30-19 Eventuelt 

a) Behovskartlegging for 2019 - Læremiddelutvikling i smale fagområder innenfor 
yrkesfaglige utdanningsprogram  

 

Utdanningsdirektoratet lyser årlig ut tilskudd til utvikling av læremidler innen fire kategorier: smale fagområder, 

særskilt tilrettelagte læremidler, læremidler for minoritetsspråklige elever og universell utforming av læremidler 

innenfor alle fag og trinn. Bakgrunnen for utlysningen av tilskudd til læremidler innenfor disse områdene er 

Stortingets årlige bevilgning over Prop. 1 S, kap. 220, post 70. Tilskuddsmidlene skal bidra til utvikling av 

produksjon av læremidler der det ikke er markedsgrunnlag for kommersiell utgivelse. 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 sak 30-19: Behovskartlegging for 2019 - Læremiddelutvikling i smale fagområder 

innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram    

 

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon opprettholde standpunktet som ved forrige 

forespørsel.  

I tillegg vil faglig råd peke på at det vil komme behov for nye læremidler i bilpleiefaget og vg2 

kjemiprosess/lab som er et sammenslått vg2.  
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b) Informasjon  
o Informasjon om deltakelse i ulike læreplangrupper gitt i møtet 
o Offisiell høring vg1 læreplan er 1 juli til 1.november 

 

c) Søke om utsettelse av høringsfrist 
Nye innspill på vg2/3 læreplaner 1 september er for tidlig pga sommerferie. Kan fristen utsettes til 15.9 for 
å få tilstrekkelig med kommentarer?  

 

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon søker om å flytte høringsfristen til 15.9.19.  

 

d) Neste Rådsmøte: 

 Ekstraordinært rådsmøte: onsdag 28.08.2019 

 Ordinært rådsmøte 9. september 2019 
o Møtet holdes på ettermiddagen i forbindelse med fylkesbesøket i Trøndelag 

 


