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Vår saksbehandler: Even Andreas Aas Vår dato: 

Vår 
referanse: 
2019/209 

Deres dato: 
Deres 
referanse: 

 
 
 
 

Referat – møte 3 -2019 
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon. 

 
Sted: Utdanningsdirektoratet, møterom 3, 1.etg 
Tid: Onsdag 28.08.2019 kl. 10.00-16.00 
Lunsj: kl. 11:30-12.15 
  
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 

 

Forfall: 

Vidar Strande – vara kunne ikke møte 

Leif Olsen - vara kunne ikke møte 

Charlotte Dyrkorn – vara Nina Helland møtte 

Evelyn Blohm-Dahl – vara ikke innkalt 

Sigmund Ørland – vara Erik Lysenstøen møtte 

  

 

 

Norsk Industri 

Norsk Industri  

Spekter 

Norges Bilbransjeforbund  

Norsk Olje og gass 

NHO Sjøfart  

Fellesforbundet  

Fellesforbundet 

Norsk Transportarbeiderforbund 

YS 

Fagforbundet 

Industri Energi 

Utdanningsforbundet  

Utdanningsforbundet  

Skolenes Landsforbund  

KS 

KS 

Elevorganisasjonen  
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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 

 

 

  

Sak 

29-19 

Godkjenning av innkalling 

Sak 

30-19 

Innspill til læreplan vg2 og vg3 

Sak 

31-19 

Orienteringssaker: 

- Fylkesbesøk til Trøndelag 

- Læreplanarbeidet fremover 

 

Sak 

32-19 

Ekstraordinært rådsmøte i oktober 

 

Sak 

33-19 

Utredning av fagbrev i robotikk 

 

 
Sak 29-19 Godkjenning av innkalling  
Vedtak: 
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon godkjenner innkallingen til møte onsdag 

28.08.2019. 
 

 

Sak 30-19 Innspill til læreplan Vg2 og Vg3 
Læreplanskisser for fagene på Vg2, Vg3 og særløp på yrkesfag er publisert her. Frist for 
innspill er 1. september 2019. Tone Belsby og Liv Christiansen er valgt til å være rådets 

kontaktpersoner i læreplanarbeidet. Tone er kontaktperson for Vg2 brønnteknikk, Vg2 
kjemiprosess- og laboratoriefag og Vg2 industriteknologi med tilhørende lærefag. Liv er 

kontaktperson for de resterende Vg2-tilbudene med tilhørende lærefag. 
 

Erfaringer fra arbeidet med å utarbeide det sentrale innholdet viste at det var svært nyttig 
å bruke rådets Vg2-arbeidsgrupper. Rådet besluttet en tilsvarende organisering av arbeidet 
med fagfornyelsen yrkesfag. 

 
 

Følgende organisering av læreplanarbeidet i FRTIP ble besluttet i rådsmøtet 13. 
februar 2019.  
Oppgaver til kontaktpersonene  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg2-og-vg3/teknikk-og-industriell-produksjon--gi-innspill-pa-utkast-til-nye-lareplaner/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg2-og-vg3/teknikk-og-industriell-produksjon--gi-innspill-pa-utkast-til-nye-lareplaner/
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- 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.  

 

 

Rådet hadde en gjennomgang av forslag til innspill på en del læreplaner. Rådet registrerer 

at det et var kommet inn få eller ingen innspill til læreplanskissene i høringsværktøyet. 

Siden rådet ikke hadde tid til å gå gjennom alle innspillene, fikk AU fullmakt til å fullføre og 

sende inn de gjenværende innspillene.  

Rådet diskuterte å sende Utdanningsdirektoratet et eget brev om følgende overordnede 

tema i læreplanarbeidet: 

- Avgjørende innflytelse 

- Tverrfaglige tema 

- Fordypning i Vg3 

- Arbeidstilsynets anbefaling om partenes rolle i arbeidslivet og kjennskap til lover og 
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regler 

- Forslag til utsettelse av innspillsfrist, eventuelt ny innspillsrunde.  

- Utstyrssituasjonen i skolen 

- Prosessen burde begynt med Vg3 

Vedtak:  

Rådet vedtok innspill på læreplanskissene de gjennomgikk i rådsmøtet. De resterende 

innspillene fikk AU fullmakt til å sluttføre, og fagansvarlig sender dem inn før fristen. 

Rådet vedtok å gi AU fullmakt til å uforme og sende et brev med bakgrunn i diskusjonen i 

møtet.  

 

Sak 31-19 Orienteringssaker 

 

Orientering om fylkesbesøk til Trøndelag 
Kort orientering om møte og reiser.  
 

 

Orientering om læreplanarbeidet fremover 
Gøril orienterte kort om læreplanarbeidet fremover. 
 
 

Sak 32-19 Ekstraordinært rådsmøte i oktober 

Ekstraordinært rådsmøte 28. oktober. Primært for å behandle VG1-læreplanen som har 

høringsfrist 1. november. Høringen finner dere her. 

Vedtak: Rådet søker om ekstraordinært rådsmøte 28. oktober. 

 

Sak 33-19 Utredning av opprettelse av fagbrev i robotikk 

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 i robotikk og datateknologi. Utdanningsdirektoratet skal utrede om det 

er behov for et nytt fagbrev innenfor robotikk. I samme oppdrag bes direktoratet vurdere 

om en løsning kan være å opprette robotikk som valgfritt programfag på 

studiespesialisering». 

Utdanningsdirektoratet utreder derfor om det er ønskelig å opprette et lærefag i robotikk. I 

den sammenheng ber direktoratet Faglig råd TIP om å 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? 

3. Er robotikk-kompetanse anerkjent i deres bransje? 

4. I hvilken grad dekkes kompetansebehovet av andre lærefag? 

5. Hvor mange årlige læreplasser vil kunne tilbys (anslag)?  

Siden vi har svært kort frist på dette arbeidet bes rådet om å komme med svar på 

rådsmøtet 9. september. 

https://hoering-publisering.udir.no/694
https://hoering-publisering.udir.no/694
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Vedtak: 
Rådet diskuterte saken, og besluttet å nedsette en arbeidsgruppe bestående av Peter 

Hansen, Cathrine Ulvøy og Hans Petter Bøe Rebo. Hans Petter innkaller til møte. 
Arbeidsgruppen legger frem sin innstilling på rådsmøtet 9. september. 

  

  


