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Sentralt innhold i det nye utdanningsprogrammet Vg1 servicefag 

Her følger en oppsummering av arbeidet til den midlertidige gruppen for 
utdanningsprogrammet med arbeidstittelen salg, service og reiseliv. Resultatet fra arbeidet 
skal være med på å danne grunnlag for arbeidet med å utvikle nye læreplaner. 
Utdanningsdirektoratet vil nedsette egne læreplangrupper for hvert fag på Vg1, Vg2 og Vg3. 
Læreplangruppene starter arbeidet høsten 2018. 

Vedlagt er beskrivelsen av det sentrale innholdet i hvert av de fire lærefagene og gruppens 
mandat. 
 
11 medlemmer 
Utdanningsdirektoratet satte i mai 2018 sammen en midlertidig gruppe som skulle se 
nærmere på det nye utdanningsprogrammet med arbeidstittelen Vg1 salg, service og 
reiseliv. Medlemmene er i hovedsak representanter fra partene i arbeidslivet innen 
utdanningsprogrammets fagområder.  
 
Den midlertidige gruppen for salg, service og reiseliv ble satt sammen 11. mai 2018 og har 
bestått av følgende medlemmer: 
 

Navn  Representerer  Arbeidssted  

Runar Karlsen  NHO Service og Handel  NHO Service og Handel 
Frode Vikhals 
Fagermo  KS (arbeidsgiver)  Bodø kommune 

Anne Røvik 
Hegdahl  Virke  Yrkeskompetanse 

(opplæringskontor) 
Christine Bar  Handel og Kontor AOF Opplæringskontoret 
Christian Danielsen  Fagforbundet  Fagforbundet 
Terje Mikkelsen   Norsk Arbeidsmandsforbund  Norsk Arbeidsmandsforbund 
Solveig Eldegard  Utdanningsforbundet  Thora Storm VGS 
Hilde Veum  NHO Reiseliv  NHO Reiseliv 
Gry Strand  Spekter  Oslo Universitetssykehus 

Turid Semb  Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet  

Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

Merethe Sutton Fellesforbundet* Quality Hotel Edvard Grieg 
*YS var opprinnelig representert i gruppen, men representanten måtte trekke seg før oppstart uten at YS fant en 
erstatter. Ble erstattet av representanten fra Fellesforbundet som har deltatt fra og med workshopen 14. juni. 
 
Flere av medlemmene er også medlemmer i faglig råd for service og samferdsel, og flere 
har fulgt gjennomgangen av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i forkant av høringen 
om ny yrkesfaglig tilbudsstruktur. 
Gruppen har vært ledet av et sekretariat i Utdanningsdirektoratet bestående av: 

• Unni Teien 
• Martin Bahner 
• Stine Viddal Øi 
• Hatice Bunsoon (lærling) 
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Gruppen har hatt flere oppgaver 
I gruppens mandat er følgende oppgaver listet: 

• Reflektere rundt innholdet i det nye utdanningsprogrammet, og hvordan det eventuelt påvirker 
fagene 

• Vurdere hvordan relevante deler av innholdet i bedriftsintern opplæring kan inngå i 
kompetansemål i læreplanene 

• Foreslå nytt innhold og nytt navn og yrkesbetegnelse på det nye faget 
førstelinjetjenester(arbeidstittel), en sammenslåing av kontor- og administrasjonsfaget og 
resepsjonsfaget 

• Beskrive det sentrale innholdet i lærefagene 
o Utarbeide en tekst om sluttkompetanse 
o Beskrive fagene i et samfunnsperspektiv 
o Gi refleksjoner rundt hvordan progresjonen bør være fra Vg1 til Vg2 og Vg3 
o Vurdere omfang av fag- eller svenneprøven 

• Vurdere navnet på utdanningsprogrammet, lærefaget og yrkesbetegnelser der nåværende navn 
er arbeidstitler 

I tillegg har gruppen fått i oppdrag å komme med forslag til læreplangrupper på Vg3. 
Gruppen vil sende sine forslag til kandidater til Utdanningsdirektorat innen fristen, og 
overlater til direktoratet å beslutte hvem som vil inngå i læreplangruppene. 
 
Knapt med tid 
Gruppen ble satt sammen 11. mai 2018, med en frist for arbeidet 1. september 2018. 
Gruppen mener det har vært problematisk at de har hatt knapp tid til å utføre det de 
betegner som et viktig grunnlagsarbeid for innholdet i utdanningsprogrammet og de enkelte 
lærefagene. Spesielt påpeker gruppen at det har vært uforholdsmessig lite tid til å diskutere 
innhold, sammenlignet med tiden som er brukt på arbeid med struktur i gjennomgangen av 
de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Det har også vært begrenset med tid til å hente 
inn innspill utenfra. Gruppen har forsøkt å løse oppdraget på beste måte, gitt det korte 
tidsrommet. 
 
Tre gjennomførte møter 
Siden gruppen ble satt sammen i midten av mai har de gjennomført: 

• oppstartsmøte 30. Mai 
• workshop 14. Juni 
• ferdigstillelsesmøte 21. august  

I tillegg har gruppen samarbeidet per e-post og på en felles digital arbeidsplattform. 
Under workshopen 14. juni deltok også Jon Buxrud fra KIWI-skolen, og Trine Lund Standal 
og Fredrik Domino Halvorsen fra Norwegian. 
 
Forankring og innspill 
Hvert medlem har hatt ansvar for å forankre og hente inn innspill fra sine fagmiljøer. For å 
hente inn innspill fikk gruppens medlemmer blant annet tilsendt lenke til en felles 
undersøkelse i høringssystemet til Udir som de kunne videresende til sine nettverk. Bruk av 
den felles undersøkelsen har variert mellom medlemmene, og noen har hentet inn innspill 
via andre kanaler. Det kom inn innspill fra åtte aktører til undersøkelsen gjennom 
høringssystemet innen fristen.  
 
Det var en svakhet at undersøkelsen ble gjennomført i sommerferien, i tidsrommet 20. juni 
til 17. august 2018. Samtidig var det vanskelig å unngå dette da endelig frist for arbeidet 
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var allerede 1. september. Gruppen har hatt mulighet til å hente inn ytterligere innspill frem 
mot den endelige fristen. 
 
Nytt utdanningsprogram 
Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i tilbudsstrukturen for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene 
etter at forslag om endringer har vært på offentlig høring. Endringene vil gjelde fra skoleåret 2020-21. Figuren 
under viser den besluttede strukturen for det nye utdanningsprogrammet med arbeidstittelen salg, service og 
reiseliv. 

   
I arbeidet ble gruppen presentert med en endelig besluttet struktur, og velger derfor å ikke 
kommentere struktur i denne omgang. 
 
Navneforslag 
Gruppen har kommet frem til følgende navneforslag der nåværende navn er arbeidstitler: 

• Vg1 salg, service og reiseliv ⇒   Vg1 servicefag 
• Vg2 salg og reiseliv ⇒   Vg2 salg og reiseliv 
• Vg2 service og sikkerhet ⇒   Vg2 sikkerhet og administrasjon  
• Vg3 førstelinje-tjenester ⇒   Vg3 administrasjonsfaget  
• Yrkestittel nytt fag: administrasjonskoordinator 

Service som felleselement 
Gruppen har diskutert felleselementer i det nye utdanningsprogrammet. Det er enighet i 
gruppen om at serviceelementet er sentralt i alle lærefagene. Dette gjenspeiles i gruppens 
navneforslag for utdanningsprogrammet: Vg1 servicefag. 
Andre felleselementer: 

• HMS 
• Kommunikasjons- og konflikthåndtering 
• Dannelse 
• Personvern 
• Partene i arbeidslivet 
• Etikk og rolleforståelse (inkl. yrkesetikk)  
• Selvstendighet og initiativ 
• Kulturforståelse og mangfold 
• Punktlighet, nøyaktighet og effektiv ressursbruk  
• Kvalitetssikring 
• Digital og teknisk kompetanse 
• Kritisk og kreativ tenkning 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/yrkesfagelever-far-tidligere-spesialisering/id2592683/
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Gruppen mener dette er temaer som alle bør introduseres på Vg1, med videre fordypning 
på Vg2.  Utøvelsen innenfor disse temaene utgjør i stor grad produktet fagarbeiderne 
innenfor dette utdanningsprogrammet leverer.  
Nye programområder på Vg2 
Gruppen har også diskutert felleselementer i programområdene på Vg2, da lærefagene 
springer ut fra andre programområder enn tidligere. Innholdet i disse diskusjonene er tatt 
videre inn i arbeidet med beskrivelsen av det sentrale innholdet i hvert enkelt lærefag. 
 
Bedriftsintern opplæring 
Gruppemedlemmene som har jobbet med salgsfaget beskriver en varehandel med 
tradisjoner for å utvikle nødvendig kompetanse internt ved bruk av kjedeskoler og interne 
opplæringsprogram. En stor del av den interne opplæringen har samsvar med målene i 
læreplanen på Vg3, og det er ønskelig at denne type fagkunnskap synliggjøres i større grad 
enn i dag. 
 
Innenfor sikkerhetsfaget er den bedriftsinterne opplæringen formalisert gjennom lovgivning. 
Gruppen mener vurderingen av hvordan relevante deler av innholdet i bedriftsintern 
opplæring kan inngå i kompetansemål i læreplanene bør være en sentral del av 
læreplangruppenes arbeid, i de fagene der dette er relevant.  
 
Omfang av fagprøven 
Gruppen mener det er problematisk at fylkene praktiserer ulike lengder på fagprøvene. 
Gruppen foreslår derfor at varigheten fastsettes til tre dager for samtlige lærefag i det nye 
utdanningsprogrammet. 
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Følgende er vedlagt: 

• Vedlegg 1 Beskrivelse av sentralt innhold i lærefagene 

o Salgsfaget 
o Reiselivsfaget 
o Administrasjonsfaget (arbeidstittel førstelinje-tjenester) 
o Sikkerhetsfaget 

• Vedlegg 2 Mandat for gruppen for salg, service og reiseliv 
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Salgsfaget 
Sluttkompetanse 

Den faglærte salgsmedarbeideren har kompetanse innen kundebehandling, faglig service, oppfølging av 
kundeporteføljer, økonomi og lønnsomhet, budsjett og nøkkeltall. Han/hun har konseptforståelse og 
produktkunnskap og har kunnskap om verdier og etiske retningslinjer.  I tillegg har han/hun kunnskap 
om servicestandard, digitale løsninger i både servicenæringen og for kundegrupper.  
En faglært salgsmedarbeider må ha evner og ferdigheter til å bygge relasjoner og samarbeid, utvikle 
gode team, yte faglig og kvalitetssikret service, som betinger egnethet i faget. Han/hun må inneha 
analytiske evner, og ha kompetanse i bruk av digitale løsninger, kunnskap om ulike samarbeidsformer, 
og i tillegg kunne arbeide selvstendig og effektivt med utgangspunkt i et strategisk faglig grunnlag.  

Kompetansen innbefatter å jobbe strategisk, ha gjennomføringsevne, kunnskap og ferdigheter i 
tidsstyring, evne til å vurdere kvalitet, utøve god kommunikasjon og ha kunnskap om bruk av 
markedsføring og PR.  

Salgsfaget i et samfunnsperspektiv 

Handel vil være en vesentlig funksjon i samfunnet mellom ulike aktører og parter både nasjonalt og 
globalt. Utvikling av digitale muligheter og løsninger vil kunne øke aktiviteten og mulighetene til å 
samarbeide og samhandle på mange ulike områder. Varehandelen vil være en aktør som påvirker 
utviklingen i stor grad, og vil kunne utvikle nye muligheter og metoder på digitale løsninger i årene som 
kommer. Salgsfaget krever kompetanse og fleksible løsninger for å kunne imøtekomme 
samfunnsutviklingen.  

Kunder vil i fremtiden kunne benytte seg av digitale løsninger og skaffe seg god informasjon på nett om 
varer og tjenester, og vil kunne stille konkrete krav til handelsbransjen. Hver enkelt salgsmedarbeider 
må ha en kompetanse som imøtekommer kundens krav.  Varehandelen har store krav til å utvikle 
bærekraftige løsninger og sørge for å tilfredsstille miljøhensyn i fremtiden. Som en ledende aktør i både 
forbruker- og bedriftsmarkedet vil det forventes at varehandelen tar stort ansvar for å gjennomføre 
ansvarlige løsninger for å ivareta miljøet.   
Handel er et samarbeid bygget på relasjoner mellom ulike mennesker, kundegrupper og ulike bransjer. 
Det er krav til kunnskap om kultur, etikk og normer som en grunnleggende kompetanse for 
demokratiske verdier, og er en viktig faktor i faget. Bygging av relasjoner er grunnlag for medborgerskap 
og ansvar for demokratiske samfunnsverdier.  
Livsmestring for salgsmedarbeidere betinger forebyggende god helse, sunt kosthold og aktivitet i 
hverdagen. En balanse på helsefaktorene forebygger også psykisk helse, som er en viktig faktor i 
salgsfaget.   

Progresjon i opplæringen 

Kundebehandling og det å yte kvalitetssikret service i salg, utvikles fra Vg1 og videreutvikles på Vg2 
Bedriftsøkonomi og kunnskap om lønnsomhet og lønnsomhetsfaktorer, som er en forutsetning for å 
utøve salgsfaget, etableres fra VG 1, og har en naturlig utvikling i fagkompetansen på Vg2.  

Omfang av fagprøven 
3 dager 
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Reiselivsfaget 
Sluttkompetanse 

Den faglærte reiselivsmedarbeideren har kompetanse til å planlegge og utføre aktiviteter i ulike deler av 
en bærekraftig reiselivsnæring. Dette inkluderer arbeid på overnattingssteder (inkludert resepsjon), 
innen luftfart, sjøfart, arrangement (event), destinasjonsselskap, opplevelses- og aktivitetsbedrifter og 
transport. Han/hun kan arbeide med markedsføring, salg, mersalg, gjensalg og klagebehandling.  

Reiselivsmedarbeideren kan arbeide med transportformidling og gjennomføring av reiselivsopplevelser 
for ulike kundegrupper. Medarbeideren har kompetanse til å sette sammen tjenester og aktiviteter som 
samlet utgjør et helhetlig reiselivsprodukt, inkludert videreutvikling av reiselivsprodukter. I dette 
arbeidet inngår vurdering av kvalitet og lønnsomhet, samt evne til nyskaping og innovasjon. 
Reiselivsmedarbeideren skal kunne analysere markedet og utarbeide markedsplaner med aktuelle 
markedsføringstiltak og aktiviteter. Han/hun skal være i stand til å produsere markedsmateriell ved 
hjelp av digitale verktøy.   
Reiselivsmedarbeideren kan yte service, kommunisere med og håndtere kunder og gjester med ulike 
behov og ulik kulturell bakgrunn. I kunde- og gjestebehandling inngår dokumentasjon, kommunikasjon 
og oppfølging av kunder/gjester ved bruk av ulike informasjonskilder, digitale hjelpemidler, 
reservasjons- og kundehåndteringssystemer. Reiselivsmedarbeideren kan planlegge og gjennomføre 
daglige rutiner i en reiselivsbedrift, bestille varer og tjenester og håndtere betalinger.  

Reiselivsmedarbeideren kan følge sikkerhetsrutiner og gi førstehjelp ved ulykker og gjennomføre arbeid 
det i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.  

Reiselivsfaget i et samfunnsperspektiv   

Norsk reiseliv er viktig for sysselsettingen, og bidrar med arbeidsplasser i alle landets kommuner. 
Reiselivsnæringen er jobbskaper i distrikt og by, nasjonalt og internasjonalt. Reiseliv er en viktig 
ungdoms- og integreringsnæring. Det er stadig vekst i sysselsetting, og skaper grunnlag for utviklet 
velferdssamfunn.   

10 prinsipper for et bærekraftig reiseliv (hentet fra Innovasjon Norge): 
Bevaring av natur, kultur og miljø  
1. Kulturell rikdom   
2. Landskapets fysiske og visuelle integritet   
3. Biologisk mangfold   
4. Rent miljø og ressurseffektivitet   

Styrking av sosiale verdier  
5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier   
6. Lokal kontroll og engasjement   
7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte   
8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet    

Økonomisk levedyktighet  
9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning   
10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter   

Progresjon i opplæringen 

Kommunikasjon, kulturforståelse og service er en sentral del av opplæringen fra Vg1 til og med Vg3. 
Med fagbrev i reiselivsfaget skal det tydelig signaliseres at kandidatene har opparbeidet seg en særskilt 
kompetanse i kommunikasjon, kunde- og gjestehåndtering.  



 
 

Side 8 av 10 

 
 
 
 
Omfang av fagprøven 
3 dager  
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Administrasjonsfaget (arbeidstittel førstelinje-tjenester) 

Sluttkompetanse 

Den faglærte administrasjonskoordinatoren har kompetanse til å utføre kundebehandling og 
kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter. Administrasjonskoordinatoren har 
kompetanse knyttet til publikumskontakt og representasjon samt veiledning av kunder og brukere. 
Han/hun kan kommunisere både ved personlig kontakt og ved bruk av digitale verktøy. 
Administrasjonskoordinator kan også utføre administrasjonsarbeid ved bruk av digitale verktøy. 
Kompetansen omfatter informasjonsflyt, dokumenthåndtering, lagring og oppdatering av informasjon.  

Administrasjonskoordinatoren har kunnskap om regelverk knyttet til personvern, arkiv, økonomi, krav til 
innsyn og personalforvaltning. Han/hun kan utføre enklere saksbehandling samt bruk av oppfølgings- og 
økonomisystemer. Videre kan koordinatoren utføre oppgaver vedrørende innkjøp, budsjett, regnskap og 
lønnsutbetalinger samt organisere reise-, møte- eller konferansevirksomhet. I tillegg kan 
administrasjonskoordinatoren gi veiledning og ta et særlig ansvar for bruk av IKT-verktøy, samt å bidra i 
innføringen av nye IKT-verktøy i arbeidet.  Administrasjonskoordinatoren kan gjennomføre arbeidet i 
samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.  

Administrasjonsfaget i et samfunnsperspektiv 

Vårt samfunn kjennetegnes av gode offentlige tjenester og et effektivt næringsliv. Verdier som 
demokrati, ytringsfrihet og personvern står sterkt. Administrasjonskoordinatoren utfører viktige 
oppgaver i offentlige og private virksomheter. Vedkommende bidrar til å fremme demokratiet både ved 
å ivareta personvernhensyn samt å sikre innsyn i saksbehandling. Hun/han kan fungere som navet på 
arbeidsplassen der de sikrer saksflyt, struktur og opptrer som kommunikasjonsknutepunkt. 
Vedkommende kan være en sentral person når det gjelder modernisering av arbeidsprosesser ved hjelp 
av digitale verktøy.   

Folkehelse og livsmestring  
Fagarbeideren har kunnskap om prinsipper for god ergonomi og er klar over farene ved stillesittende 
kontorarbeid. Fysisk aktivitet, godt kosthold, tilstrekkelig søvn og en ryddig arbeidssituasjon er viktig for 
å forhindre arbeidsrelaterte helseskader.    

Demokrati og medborgerskap  
Tilstrekkelig innsyn i offentlig og privat virksomhet samt ivaretakelse av personvern er knyttet til vern 
om privatlivet og demokrati. Disse hensynene er sentrale i administrasjonsfaget og fagarbeideren har 
evne til å tenke kritisk og reflektere i omgang med disse temaene. Organisasjonsfrihet og retten til å 
være organisert i en arbeidstakerorganisasjon er også sentrale rettigheter.   

Bærekraftig utvikling  
Administrasjonskoordinatoren kan ta ansvarlige valg når de gjelder resirkulering og gjenbruk av 
kontormateriale. Hun/han kan også vurdere kritisk hvilke konsekvenser ny teknologi har i samfunnet og 
på arbeidsplassen. Videre har fagarbeideren kunnskap om grunnleggende retningslinjer for å forhindre 
korrupsjon og svart økonomi.   

Progresjon i opplæringen 
Se beskrivelse av felleselementer i utdanningsprogrammet. 

Omfang av fagprøven 
3 dager  
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Sikkerhetsfaget 
Sluttkompetanse 

Den faglærte vekteren har kompetanse til å vurdere, planlegge og utføre sikkerhetsarbeid i både privat 
og offentlig sektor. Han/hun skal kunne ivareta rettsikkerheten til den som er gjenstand for kontroll, 
ivareta oppdragsgivers behov for sikkerhet og sin egen sikkerhet.  
Den faglærte vekteren utfører mange oppgaver og har kompetanse til å forbygge uønskede hendelser 
som uhell, ulykker og kriminelle handlinger og redusere konsekvensene av disse. Dette utføres med 
kompetanse innen risikovurderinger, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid og konflikthåndtering. I tillegg 
har vekteren kunnskap om brannvern, førstehjelp, aktuell lovgivning for utførelse av yrket samt 
yrkesetikk.  

Den faglærte vekteren skal kunne benytte seg av digitale verktøy i planlegging og utførelse av arbeidet, 
samt i rapportering av utført arbeid. Den faglærte vekteren skal kunne relevant HMS-regelverk og 
benytte dette i utførelse av arbeid for å ivareta egen og andres sikkerhet.  

Sikkerhetsfaget i et samfunnsperspektiv  

Sikkerhetsfaget med sluttkompetanse som vekter er regulert gjennom Lov om 
Vaktvirksomhet.  Gjennom dette ønsker lovgiver og samfunnet å sikre god kvalitet på tjenesteutførelsen 
til den enkelte vekter. Dette for å ivareta interessen til samfunnet som helhet, men også for den enkelte 
vekter og den enkelte oppdragsgiver.   

Vekterne ivaretar sikkerheten på mange områder i dag, herunder også det som defineres som kritisk 
infrastruktur i Norge, så som lufthavner, departementer og større offentlige trafikknutepunkter.   

Vekteryrket har lange tradisjoner og bransjen har i takt med samfunnsutviklingen vokst til å bli en stor 
og viktig samfunnsaktør. Dette har blitt gjort i tett samarbeid med offentlige myndigheter i 
Justisdepartementet, politidirektoratet og det enkelte politidistrikt. Den faglærte vekteren skal med sin 
kunnskap kunne bidra til den totale samfunnssikkerheten og kunne bistå ved uforutsette hendelser.  

Progresjon i opplæringen 

Se beskrivelse av felleselementer i utdanningsprogrammet. 

Omfang av fagprøven 
3 dager 
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Mandat: midlertidig gruppe for utdanningsprogrammet salg, service 
og reiseliv (arbeidstittel) 

 

Formål 
Kunnskapsdepartementet har vedtatt ny tilbudsstruktur for yrkesfagene i videregående 

opplæring. Det skal opprettes fire nye utdanningsprogram fra skoleåret 2020/21.  

 

I fagopplæringen utvikles innhold og kvalitet i opplæringen i samarbeid mellom 

myndighetene og partene i arbeidslivet gjennom faglige råd og SRY. I påvente av 

oppnevning av faglige råd for de nye utdanningsprogrammene, ser direktoratet behov for å 

etablere midlertidige grupper. Gruppene skal ivareta oppgaver som normalt ville tilfalt de 

nye faglige rådene. De skal utføre arbeidet med utgangspunkt i de nye 

utdanningsprogrammene og de muligheter den nye strukturen gir fagene. Medlemmene må 

jobbe aktivt med å forankre sine innspill i eget fagmiljø. 

 

Resultatet fra de midlertidige gruppenes arbeid skal være med på å danne grunnlag for 

arbeidet med å utvikle nye læreplaner. Utdanningsdirektoratet vil nedsette egne 

læreplangrupper for hvert fag på Vg1, Vg2 og Vg3, og læreplangruppene starter arbeidet 

høsten 2018. Vi planlegger å oppnevne nye faglige råd fra 1. oktober, og den midlertidige 

gruppens arbeid skal derfor skje i perioden mai til september. 

 

Oppgaver 
Gruppen for salg, service og reiseliv skal: 

 Reflektere rundt innholdet i det nye utdanningsprogrammet, og hvordan det 

eventuelt påvirker fagene 

 Vurdere hvordan relevante deler av innholdet i bedriftsintern opplæring kan inngå i 

kompetansemål i læreplanene  

 Foreslå nytt innhold og nytt navn og yrkesbetegnelse på det nye faget førstelinje-

tjenester (arbeidstittel), en sammenslåing av kontor- og administrasjonsfaget og 

resepsjonsfaget  

 Beskrive det sentrale innholdet i lærefagene 

 Utarbeide en tekst om sluttkompetanse 

 Beskrive fagene i et samfunnsperspektiv 

 Gi refleksjoner rundt hvordan progresjonen bør være fra Vg1 til Vg2 og Vg3  

 Vurdere omfang av fag- eller svenneprøven 

 Vurdere navnet på utdanningsprogrammet, lærefaget og yrkesbetegnelser der 

nåværende navn er arbeidstitler 

Andre oppgaver kan bli aktuelle. 

 

Organisering av arbeidet 
Møtene blir avholdt i Oslo. Utdanningsdirektoratet vil dekke utgifter til reise og opphold for 

medlemmene. Vi forutsetter at organisasjonen eller bedriften som medlemmet 

representerer kan dekke eventuell tapt arbeidsfortjeneste. 

Utdanningsdirektoratet vil være sekretariat for gruppen. Dette innebærer å planlegge, 

gjennomføre og følge opp møtene som avholdes. Sekretariatet kan også være behjelpelig 

med å bidra til et godt kunnskapsgrunnlag. 

  

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/
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Bakgrunn for arbeidet  

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene. Endringene vil gjelde fra skoleåret 2020/21. Antall 

utdanningsprogram utvides fra åtte til ti, og det innføres fire nye 

utdanningsprogrammer. Flere av dagens programområder (Vg2) deles for å gi rom for 

tidligere spesialisering. Noen fag skal gjennomgå store endringer, enkelte fag blir lagt 

ned, og det vil bli opprettet nye lærefag innenfor flere av utdanningsprogrammene. Se 

den nye tilbudsstrukturen i sin helhet her. De nye utdanningsprogrammene er markert 

i kursiv nedenfor: 

 

 Bygg- og anleggsteknikk 

 Elektrofag 

 Helse- og oppvekstfag 

 Naturbruk 

 Restaurant- og matfag 

 Teknikk- og industriell produksjon 

 Design og tradisjonshåndverk  

 IKT og medieproduksjon 

 Salg, service og reiseliv 

 Frisør, blomster- og interiørdesign 

 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny tilbudsstruktur og Utdanningsdirektoratet har 

ansvar for å iverksette den. Det innebærer blant annet å oppdatere innholdet i dagens 

læreplaner, utvikle læreplaner for nye fag, programområder og utdanningsprogram og 

vurdere navn der nåværende navn er arbeidstitler. 

 

Bakgrunnen for endringene er behovet for å styrke kvaliteten på og relevansen av fag- 

og yrkesopplæringen. Endringene er et resultat av en større gjennomgang av dagens 

utdanningstilbud i samarbeid med partene i arbeidslivet. Utviklingstrekk i samfunnet 

påvirker arbeidslivets behov for kvalifisert arbeidskraft, og opplæringen må tilpasses 

disse endringene. Målet med den nye tilbudsstrukturen er at opplæringstilbudene skal 

bli mer relevante for arbeidslivet.  

 

Gjennom fagfornyelsen skal alle læreplanene for grunnskolen og de gjennomgående 

fagene i videregående også fornyes. Fagene skal få mer relevant innhold, tydeligere 

prioriteringer og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre. I tillegg skal de 

praktiske og estetiske fagene styrkes. Denne prosessen ses i sammenheng med ny 

tilbudsstruktur og utviklingen av nye læreplaner på yrkesfag. Samtidig er det utviklet 

en ny overordnet del av læreplanverket som utdyper verdigrunnlaget og de 

overordnede prinsippene for opplæringen. Denne vil også vil gjelde for yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene. 

 
 
 
 

 

 

 

https://www.udir.no/globalassets/filer/fag-og-yrkesopplering/ny-tilbudsstruktur-2020_2021.pdf
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skolens-nye-grunnlov-er-fastsett/id2569170/

	Uten mandat_Sentralt innhold_salg, service og reiseliv
	11 medlemmer
	Gruppen har vært ledet av et sekretariat i Utdanningsdirektoratet bestående av:

	Gruppen har hatt flere oppgaver
	Knapt med tid
	Tre gjennomførte møter
	Forankring og innspill
	Nytt utdanningsprogram
	Navneforslag
	Service som felleselement
	Andre felleselementer:
	Nye programområder på Vg2


	Bedriftsintern opplæring
	Omfang av fagprøven
	Sluttkompetanse
	Salgsfaget i et samfunnsperspektiv
	Progresjon i opplæringen
	Omfang av fagprøven
	Sluttkompetanse
	Reiselivsfaget i et samfunnsperspektiv 
	Progresjon i opplæringen
	Omfang av fagprøven
	Sluttkompetanse
	Administrasjonsfaget i et samfunnsperspektiv
	Progresjon i opplæringen
	Omfang av fagprøven
	Sluttkompetanse
	Progresjon i opplæringen
	Omfang av fagprøven


	Mandat gruppe for salg, service og reiseliv

