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Vår saksbehandler: Even Andreas Aas  Vår dato: 

Vår referanse: 
 
 

 

 

 

 

Utkast referat –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: 17:00, Stock spiseri + drikkeri 

 

Dag 2 

Sted: Fellesforbundet, Oslo  

Tid: tirsdag 21.01.2020 kl. 09.00-16.00 

Lunsj: kl. 12:00-12.45 

  
Tilstede:  
Tone Kjersti Belsby  

Hans Petter Bøe Rebo (dag 1) 

Tove Lange (vara, dag 2) 

Leif Aasum 

Vidar Strande 

Anne Beth Gilje Løland  

Evelyn Blom-Dahl (dag 1) 

Liv Christiansen  

Cathrine Ulvøy (dag 2) 

Nina Helland (vara, dag 1) 

Peter Hansen 

Håvard Galtestad 

Bendik Flomstad  

Charlotte Dyrkorn 

Ingrid Auglænd 

Erik Lysenstøen (vara) 

Ellen Møller 

Leif Olsen 

Sissel Brusegård 

Eline Svendsen 

  

Forfall: 

Vidar Strande (vara ikke møtt) 

Charlotte Dyrkorn (vara Nina Helland møtte dag 

1) 

Sigmund Ørland (vara Erik Lysenstøen møtte) 

Evelyn Blom Dahl (forfall dag 2, vara ikke møtt) 

Cathrine Ulvøy (forfall dag 1, vara ikke møtt) 

Hans Petter Bøe Rebo (forfall dag 2, vara Tove 

Norsk Industri 

Norsk Industri 

Norsk Industri 

Spekter 

Norges Bilbransjeforbund Forfall 

Norsk Olje og gass 

NHO Sjøfart Forfall 

Fellesforbundet  

Fellesforbundet 

Fellesforbundet 

Fellesforbundet 

YS 

Fagforbundet 

Industri Energi Forfall 

Utdanningsforbundet  

Utdanningsforbundet  

Skolenes Landsforbund  

KS 

KS 

Elevorganisasjonen  

 

 

Norges Bilbransjeforbund  

Industri Energi 

 

Utdanningsforbundet 

NHO Sjøfart 

Fellesforbundet 

Norsk Industri 
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Lange møtte) 

 

 

 

 

Fra Utdanningsdirektoratet  

Even Andreas Aas 

 

Stine Viddal Øi 

 

Gøril Saltermark (dag 2) 

 

Bjørg Rafoss Tronsli (sak 2) 

 

 

 

 

 

 

Divisjon for Kunnskap, analyse og 

formidling 

Divisjon for Kunnskap, analyse og 

formidling 

Divisjon for læring og vurdering 

 

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 

Dialogmøte for Vg2 transport- og logistikk med tilhørende Vg3-fag 

Sak 

5-20 

NOU 2019:19 (#UngIdag-utvalget) 

Sak 

6-20 

NOU 2019:23, Opplæringslovutvalget 

 

Sak 

7-20 

NOU 2019: 25, Liedutvalget 

Sak 

8-20 

Innvandrerbakgrunn og læreplass 

Sak 

9-20 

Små lærefag og kompetansesentre 

Sak 

10-20 

Orientering: 

- Læreplan på SharePoint 

- Navneendringssaken for TIP 

- NOKUTs nyhetsbrev om godkjenningsordning for utenlandsk fag- og 

yrkesopplæring 

- Høring om eksamensordning 

- Nye navn på utdanningsprogram 

Sak 

11-20 

Eventuelt - Fylkesbesøk for FRTIP i 2020 
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Sak 1-20 Godkjenning av innkalling  
Legger til sak om fylkesbesøk 2020 under eventuelt. Sak 2 behandles på dag 2. 

 
Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon godkjenner møteinnkalling og dagsorden. 
 
 

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 

mest 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 rådsmøtet 13.02.2019. 
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Bjørg Rafoss Tronsli fra Utdanningsdirektoratet holdt en orientering om møtet mellom Udir 

og ledelsen i SRY 10. januar. Referat fra dette møtet sendes ut så fort det er klart. Gøril 

Saltermark fra Udir gikk gjennom utkast til fremdriftsplan for læreplanarbeidet for TIP. Hun 

viste deretter hvordan kommentering og redigering av læreplanutkast i SharePoint gjøres.  

Utdanningsdirektoratet er i ferd med å gå gjennom og kommentere læreplanutkastene. 

Direktoratet ønsker å invitere utvalgte medlemmer av læreplangruppene, kontaktpersonene 

fra FRTIP og eventuelt noen representanter fra faglig råd TIP til en serie arbeidsmøter for å 

kvalitetssikre læreplanene før språkvask og høring. Læreplanutkastene fullføres og sendes 

til språkvask etter hvert som de blir klare. 

Planlagte kvalitetssikringsmøter i Udir: 

o 5. mars: Kjemiprosess og laboratoriefag 

o 10. mars: Arbeidsmaskiner 

o 12. mars: Bilskade lakk og karosseri 

o 17. mars: Brønnteknikk 

o 19. mars: Kjøretøy 

o 24. mars: Maritime fag 

o 26. mars: Industriteknologi (fordeling av fag ikke avklart) 

o 31.mars: Industriteknologi (fordeling av fag ikke avklart) 

o 2. april: Industriteknologi (fordeling av fag ikke avklart) 

o 14. april: Industriteknologi (fordeling av fag ikke avklart) 

o 16. april: Transport og logistikk 

Fra diskusjon i rådet: 

  

• Før arbeidsmøtene er det viktig at arbeidsgruppene har samlet innspill, slik at man 

har et utgangspunkt for endringsarbeidet.  

• Det kom spørsmål om muligheter for å dekke reisekostnader for møter med eksterne 

utenfor rådet. Udir kan dekke møtekostnader for arbeidsmøter også med eksterne 

deltakere ved behov. Arbeidsgruppene må da ta kontakt med fagansvarlige for faglig 

råd TIP. Det presiseres at Udir ikke dekker tapt arbeidsfortjeneste, i tråd med 

retningslinjene for samarbeid.  

• Det ble spurt om man i prosessen med å samle inn innspill er nødt til å holde fysiske 

møter, også dersom det ikke er store endringer i læreplanen. Det er viktig å høre 

med bedrifter og opplæringskontor, men samtidig er det viktig at man organiserer på 

en måte så belastningen ikke blir for stor.  

• Siden Vidar Strande og Evelyn Blom-Dahl ikke var til stede, tar fagansvarlig kontakt 

for avklaringer om maritime fag samt arbeidsmaskiner, bilskade, lakk og karosseri, 

og kjøretøy. 

• Det planlagte rådsmøtet 2. april kolliderer med det ene oppsatte arbeidsmøtet. Rådet 

kom frem til at det ikke er nødvendig med et rådsmøte 2. april. 

• Det kom spørsmål om det er mulig å få vite hvem som sitter i læreplangruppene og 

hvilke bedrifter de kommer fra. Dette kan gjøre det lettere å hindre dobbeltarbeid i 

forbindelse med innhenting av innspill. Udir kan ikke oppgi denne typen informasjon 

om læreplanmedlemmene grunnet personvernhensyn. 

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/3.-mandater/#3.2-mandat-for-faglige-rad
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Vg2-arbeidsgruppene ble oppdatert i møtet:  

Navn på arbeidsgruppe  Medlemmer av arbeidsgruppen  

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

Vidar Strande (leder), Ellen Møller,  
  
Forespørres: Stig Lundsbakken 

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

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

Vg2 kjemiprosess og 
laboratoriefag  

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

Vg2 maritime fag  
  

Evelyn Blom-Dahl (leder) Gunnar Amland og 
Sigmund Ørland,  

Vg2 transport og logistikk  Leif Aasum (leder) 
Erik Lystenstøen   
Peter Hansen  
Målfrid Rønnevik  
Håvard Galtestad  
Jan-Terje Mentzoni 

Vedtak: 

• Rådet vedtar den planlagte serien med arbeidsmøter i mars og april, og ønsker at 

kontaktpersonene for læreplanarbeidet og leder fra de aktuelle Vg2-arbeidsgruppene 

i TIP inviteres.  

• Arbeidsgruppene sender innspill til læreplanutkastene til fagansvarlige for faglig råd 

TIP i Udir senest en uke før det aktuelle møtet. Even Andreas (eas@udir.no) eller 

Stine (svo@udir.no). 

• Rådet foreslår Stig Lundsbakken som medlem i arbeidsgruppen for bilfagene (Vg2 

bilskade, lakk og karosseri, Vg2 arbeidsmaskiner og Vg2 kjøretøy). Liv Christiansen 

tar kontakt med ham. Leif Olsen går inn i arbeidsgruppen for Vg2 industriteknologi. 

• Fagansvarlige for faglig råd TIP i Udir: 

o kontakter Evelyn Blom-Dahl for å avklare om deltakerne i arbeidsgruppen for 

Vg2 maritime fag fremdeles er aktive.  

o kontakter Vidar Strande for å avklare om de planlagte møtedatoene for 

arbeidsgruppen for bilfagene. 

• Når utkastene er sendt til språkvask lager AU utkast til høringsspørsmål i samarbeid 

med Udir. Spørsmålene sendes til rådsmedlemmene for kommentarer. Fristen for 

kommentarer til spørsmålene er 2. juni 2020. Det er viktig at høringsspørsmålene 

blir tilstrekkelig åpne. Det er mulig det blir noen tilpassede spørsmål til noen fag, 

men det er naturlig at det er mange av spørsmålene som blir like.  

• Det planlagte rådsmøtet 2. april 2020 avlyses. 

• Det planlegges fremdeles rådsmøte 11. mai og 10. juni, med forbehold om at det er 

tilstrekkelig med saker å behandle. 

 

mailto:eas@udir.no
mailto:svo@udir.no
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Sak 3-20 Digital plattform for Faglig råd TIP 

Som en oppfølging av innspill fra arbeidsseminaret mellom arbeidsutvalgene i de faglige 

rådene og Udir på Sundvollen 26-27. februar 2019 har Udir jobbet med å finne en løsning 

for en felles digital plattform for de faglige rådene. Vi har nå besluttet at SharePoint er den 

beste løsningen, men det vil ta noe tid før vi får på plass en felles plattform for alle de 

faglige rådene. Vi kan opprette et SharePoint-område for rådet allerede nå, men det er 

fortsatt noen utfordringer knyttet til innlogging.  

Ønskede mapper: 

- Møteinnkallinger 

- Sakspapirer  

- Presentasjoner fra fylkesbesøk etc. 

 

Vedtak: 

Faglig råd TIP ønsker å ta i bruk SharePoint som felles digital plattform for fildeling. 

Området tas først i bruk av AU, og hvis dette fungerer godt, kan bruken utvides til resten 

av rådet.  

 
Sak 4-20 Dialogmøter for Vg2 transport og logistikk, og tilhørende Vg3-læreplaner 

Stine Viddal Øi fra Udir orienterte om saken. Rådet har fått innvilget et dialogmøte for å 

drøfte problemstillinger tilknyttet læreplanen for Vg2 transport og logistikk og tilhørende 

lærefag. Rådet ønsket også at Vegdirektoratet deltar i møtet. Møtet blir 13. februar 2020. 

Møtested avklares forhåpentligvis i løpet av uka. Det er planlagt én del med 

problemstillinger på tvers, og deretter inndeling etter fagområder. 

Rådet diskuterte hvem som bør inviteres til møtet. Det er flere komplekse problemstillinger 

og det er viktig at ulike synspunkter blir synliggjort. 

Vedtak: 

Faglig råd TIP ønsker at følgende inviteres til dialogmøte:  

• De aktuelle læreplangruppene 

• Tone Kjersti Belsby og Liv Christiansen som leder og nestleder fra Faglig råd TIP 

• De medlemmene av rådet som tilhører feltet 

• I tillegg bør folk fra bransjen inviteres. Aktuelle grupper å invitere er: 

o SOTIN (Samarbeidsforum for opplæringsvirksomheter innen transport- og 

logistikkfag i Norge) 

o YS-yrkestransportforbundet 

o Fellesforbundet 

o Norsk industri 

o KS 

o Industri energi 

o Skoleaktører  

Forslag til deltakere sendes til fagansvarlige for FRTIP i løpet av torsdag 23. januar. Det bør 

sendes ut en foreløpig innkalling siden det er kort tid igjen til møtet.  
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Sak 5-20 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. 

Ellen Møller har utarbeidet et utkast til høringssvar.  

Vedtak:  

Faglig råd TIP mener dette er gode innspill og ønsker å bruke det som utgangspunkt for sin 

uttalelse. Høringsfristen er 2. mars. Rådets medlemmer sender eventuelle innspill til Ellen 

innen fredag 14. februar.  

 

Sak 6-20 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. Etter 

møtet har høringsfristen blitt offentliggjort: 1. juli 

Det foreslås en del relevant i utredningen, blant annet om yrkesopplæringsnemndenes 

rolle. Yrkesopplæringsnemndenes rolle forstås ulikt i de ulike fylkene. Det er også forslag 

der om å ta ut FR og SRY fra opplæringsloven. Dette kan det være relevant for FRTIP å 

uttale seg om.  

Utredningen omhandler for det meste prinsipielle saker heller enn faglige. Det kan derfor 

være viktig å jobbe på tvers av rådene. Det angår likevel både SRY og de faglige rådene. 

Derfor bør de faglige rådene også komme med meninger.  

Vedtak: 

Det nedsettes en arbeidsgruppe i FRTIP som ser nærmere på utredningen, bestående av 

Ingrid Auglænd, Bendik Flomstad, Tone Belsby og Leif Olsen.  

 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2682434/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2682434/
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Sak 7-20 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. Den vil sendes på høring. Høringsfrist 

er 1. juli. 

Utvalget foreslår at retten skal utvides fra en rett til tre års opplæring til en rett til fullføring 

med studie- eller yrkeskompetanse. Utvalget foreslår flere tiltak som skal hjelpe elevene til 

å mestre opplæringen slik at de blir kvalifisert for videre utdanning, arbeidslivet og aktiv 

samfunnsdeltakelse.  

Blant annet foreslår utvalget innføringsfag i norsk, engelsk og matematikk for elever med 

behov for det. Opplæringen skal tilrettelegges slik at elevene ikke lenger må gå i takt. 

Utvalget foreslår at omfang og innretting av fellesfagene endres. Dette vil få konsekvenser 

for påbygging til generell studiekompetanse.  

Utvalget foreslår at de studieforberedende utdanningsprogrammene endres. Opplæringen i 

yrkesfagene må innrettes med utgangspunkt i yrkesfagenes egenart, og elevene og 

lærlingene må få mer støtte, slik at flest mulig kan få en yrkesfaglig kompetanse. Utvalget 

foreslår at det tas flere grep for å tilrettelegge for voksnes deltakelse i videregående 

opplæring som svar på arbeidslivets økende behov for kompetanse. 

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

Innspill fra diskusjon: 

- Utakt i løpet kan potensielt bli en utfordring for små skoler.  

- Utvalget kunne gått enda lenger når det gjelder utdanning på lavere nivå enn 

fagbrev. Det er mange ulike meninger om de ulike ordningene. Det er viktig at 

tiltakene ikke bidrar til sosial dumping. Fra partenes side vil man helst ikke ha et 

A-fagbrev og et B-fagbrev. Lærekandidat-begrepet er veldig vidt. Det blir stort 

kompetansespenn.  

- Det kom spørsmål om status for modulstrukturert opplæring. Forsøket pågår 

mellom 2017-2022. Fra 1. januar 2020 er forsøket flyttet fra 

Utdanningsdirektoratet til Kompetanse Norge. Les mer om forsøket her. 

- En del av forslagene reflekterer det som allerede er i ferd med å bli status med de 

nye læreplanene etc. Her henger kanskje Liedutvalget etter?  

- Forslaget om støtte til lærlinger som sliter er kanskje i overkant utopisk? 

Vedtak:  

Den samme arbeidsgruppen som ser på Opplæringslovutvalgets rapport, kommer med 

forslag til kommentar fra FRTIP til Liedutvalgets rapport. Rådet ber Udir organisere en 

gjennomgang av utredningen.  

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-25/id2682947/
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/forberedende-voksenopplaring-fvo/modulisert-fag--og-yrkesopplaring/
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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.  

Udir presenterte artikkelen i møtet. 

Innspill fra diskusjonen: 

- Har man sett på sammenheng med utplassering i YFF? Dette kan gjøre det lettere 

å komme frem som person, ikke bare som et navn. Det er positivt at Liedutvalget 

ønsker å fokusere YFF mot å styrke yrkesopplæringen, og ikke bruke YFF på  

fellesfagene. Dette kan gjøre det lettere å komme ut til bedriftene.  

- Det er mange bedrifter som ikke tar inn elever på Vg1, bare fra Vg2 og lærlinger. 

De har nok med lærlinger. Dette er synd. Det er viktig at man kommer tidlig i 

kontakt med bedriftene og bransjene. Bare det å gjøre seg kjent hjelper mye. YFF 

er et viktig middel. 

- Det er interessant at språk ikke ser ut til å være mer utslagsgivende. Samtidig 

kan det være veldig individuelt hvor viktig tid er for språkutvikling.  

- Gitt at fravær påvirker utfallet noe, hadde det kanskje vært interessant å se 

hvilken effekt innføringen av fraværsgrense kan ha hatt.  

- Det hadde vært interessant å se på hvordan dette henger sammen med hvilket  

lærefag de ønsker de kom inn på. Dette kan påvirke motivasjon. 

- Karakterer kan være påvirket av utilstrekkelig tilpasset opplæring.  

- Der det er god dimensjonering er det antagelig lettere for personer med 

innvandrerbakgrunn å få plass. Det er uansett svært trist at de ser ut til å stille 

bakerst i køen. 

- Innenfor transport- og logistikkfag er det læreplassgaranti gitt lavt fravær og 

karakterer. Dette hjelper antakelig. Maritime fag har også dette, og har fått svært 

gode tilbakemeldinger på lærlinger med innvandrerbakgrunn.  

- Noen bransjer har hatt stor utvikling på dette området, mens andre fremdeles har 

en lang vei å gå. Det er fremdeles en del jobb å gjøre på dette. Dette er nok 

primært en jobb for partene. 

- Det kan virke som at nisjebransjer har større barrierer.  

- Man har sett at noen har byttet navn for å hjelpe til å få plass. Det er leit at dette 

oppleves nødvendig.  

Vedtak:  

Fagansvarlig FRTIP sender rådets innspill til Udir. 

 

  

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

 

Orientering fra Udir i møtet om oppdraget og bakgrunn for den korte fristen. Udir ønsket å 

få fortgang i prosessen, og oppdraget til rådet er kun en kartlegging til det videre arbeidet. 

Udirs frist til KD er 1. mars 2020, og vi håper derfor at rådet kan komme med innspill 

allerede tidlig i februar. 
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Innspill fra diskusjon: 

- Rådet gjorde et vedtak om dette for mange år siden, og har etterlyst oppfølging 

ved flere anledninger.  

- I TIP er det rom for å legge ned en del mindre fag dersom man får en tilstrekkelig 

ordning for fordypning. Det skal komme et utkast til fordypningsløsning i løpet av 

januar. Det er uheldig at det har blitt gående så lenge uten fremgang, og så får et 

oppdrag med så kort frist. Man gjør for nå ferdig de læreplanene man holder på 

med, og så kan man se på mulighetene for fordypninger senere.  

Aktuelle fag:  

- Vg3 børsemakerfaget som kommer inn på TIP er et lite fag. 

- Det kan også bli aktuelt for Vg3 laboratoriefag etter sammenslåingen med 

kjemiprosess på Vg2. 

- CNC-maskineringsfaget kan være aktuelt ikke på grunn av størrelse, men på 

grunn av dyrt utstyr og høye kompetansekrav hos lærer eller instruktør. 

Utfordringer:  

Noen fag har problemer med dyrt utstyr og manglende kompetanse til å ta i bruk utstyret, 

gjelder først og fremst i videregående skole. Det er en utfordring at mye dyrt utstyr krever 

spesialisert kompetanse, som betyr at lærere i videregående skole må få opplæring i å 

bruke utstyret ellers blir mye dyrt utstyr stående ubrukt. Her kan konsentrasjon i 

kompetansesentre være et aktuelt tiltak. For de andre fagene på industriteknologi er det er 

det at de er små fag.  

Løsninger på problemene:  

For mange fag i TIP er det en mer aktuell løsning å slå dem sammen dersom man får til en 

god løsning for fordypning på Vg3. 

Eksisterende eksempler: 

- I Rogaland har man en konsentrasjon av utstyr på en skole. I hvilken grad dette 

blir utnyttet av andre skoler er imidlertid uklart.  

- På Kongsberg har deler av undervisningen i skole blitt flyttet inn i K-tech. 

- På Raufoss har industrien i industriparken et opplæringssenter som samarbeider 

med vgs.  

- SINTEF har et samarbeid i Steinkjer.  

- I Tyskland er det en ordning hvor bransjen bidrar med utstyr med støtte fra 

staten. 

Flere av disse områdene er tradisjonelt sterke og har store bedrifter å samarbeide med. Det 

kan være vanskeligere å få til dette på små skoler og små steder.  

Kan man tenke seg landslinjer eller landsdekkende linjer for små fag? 

Annet:  

FRTIP er kjent med arbeidet som pågår med utredning av landslinjeordningen. 

Kompetansesentrene kan ikke ses som en erstatning for landslinjene. Siden 
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landslinjeordningen nå utredes, er dette et egnet tidspunkt å ta opp denne debatten. Disse 

to spørsmålene er relevante for hverandre.  

Finansiering kan være et hinder. Dette kan også være et hinder for samarbeid. Dette har 

for eksempel vist seg vanskelig for Plast og kompositt-forsøket på Kongsberg. Med så få 

plasser er det få andre fylker som er villige til å betale. 

Finansiering er et relevant problem her. Dette berører debatten rundt landslinjer og 

landsdekkende linjer.  

Vedtak: 

Faglig råd TIP sender inn innspillene fra diskusjonsrunden. 

 

Sak 10-20 Orientering 

Læreplaner på Sharepoint 

Rådet trenger ikke å bruke Sharepointet-rommet med læreplaner som de tidligere har blitt 

tilsendt. Det er mindre sårbart å bruke e-post, inntil et eventuelt digitalt arbeidsrom for 

rådet er i funksjon. Se sak 3.  

 

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. 

Høringen har nå blitt åpnet. Den ligger her. 

Vedtak: 

FRTIP tar saken til orientering, men er opptatt av at det blir en endring i navnet.  

  

https://hoering-publisering.udir.no/887
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NOKUTs nyhetsbrev om godkjenningsordning for utenlandsk fag- og 

yrkesopplæring 

NOKUTs nyhetsbrev var vedlagt innkallingen. 

Tone og Liv er påmeldt en NOKUT-konferanse for rådsmedlemmer 11. februar 2020.  

Bendik Flomstad har blitt satt inn i et utvalg bestående av medlemmer fra SRY og de 

fagligere rådene, og vil også delta på konferansen. Bendik inviterer rådsmedlemmene til å 

sende innspill til ham.  

  

Høring om eksamensordning 

Høringsutkast om endring i bestemmelser om vurdering, eksamen og eksamensordninger i 

læreplanene er ute. Frist for å svare på høringen er 14. april 2020. Høringen finner dere her 

Høringen virker lite relevant for rådet. Udir har foreløpig ikke sendt noen bestilling til rådet. 

Høringsfristen er etter neste rådsmøte 10. juni. 

Vedtak: 

Faglig råd TIP besvarer ikke høringen.  

 

Nye navn på utdanningsprogram.  

Fire av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene har fått nye navn. Dette er  

- Håndverk, design og produktutvikling  

- Informasjonsteknologi og medieproduksjon 

- Salg, service og reiseliv  

- Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 

Se her for mer informasjon.  

 

Sak 11-20 Eventuelt - Fylkesbesøk i 2020 

I henhold til retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, faglige råd og Udir kan de faglige 

rådene søke om å gjennomføre et fylkesbesøk i året. Hensikten med fylkesbesøk er dialog 

mellom rådene, fylkeskommunene, skolene og arbeidslivet om utfordringer i 

utdanningsprogrammet. Utdanningsdirektoratet ønsker å få en oversikt over hvilke råd som 

ønsker å søke om å gjennomføre fylkesbesøk i 2020.   

For å unngå for stor belastning på enkeltfylker ønsker vi å fordele fylkesbesøkene på ulike 

fylkeskommuner. I tillegg ønsker direktoratet at besøkene spres på ulike fylker, slik at 

informasjon om de faglige rådenes arbeid blir bedre kjent i flest mulig fylker. Vi ber derfor 

om at de faglige rådene sender en begrunnet søknad og setter opp to alternative fylker 

med tidspunkt i sin søknad. Erfaringsmessig viser tidligere fylkesbesøk en gjennomsnittlig 

kostnad på Kr. 7.500,- pr. medlem (inklusive diettutgifter) på fylkesbesøk. Dette er også 

rammen for fylkesbesøk 2020. Frist 1. mars.  

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/horing-om-endring-i-bestemmelser-om-vurdering-eksamen-og-eksamensordninger-i-lareplanene/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/ny-tilbudsstruktur-i-fag--og-yrkesoplaringen/
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Vedtak:  

Faglig råd TIP er interessert i å besøke:  

• Viken (spesielt tidligere Østfold), hvor man er interessert i treforedling, transport, og 

Aker Solutions i Moss. 

• Vestfold og Telemark, hvor man er interessert i gjenvinning, prosessindustri og 

transport. 

Ønsket tidspunkt blir høsten 2020, siden det da ser ut til å være mindre læreplanaktivitet. 

12.-14. oktober passer, og man kan forsøke å legge rådsmøtet i oktober under besøket.   

AU lager en søknad og fagansvarlig FRTIP sender den innen fristen 1. mars. 


