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Faglig råd for elektrofag 
Adresse: Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO 
Sekretær: Knut Maarud, telefon sentralbord: 23 30 12 00 
Telefon mobil: 96 23 24 68 
E-post: post@udir.no   kma@utdanningsdirektoratet.no 
Hjemmeside: www.utdanningsdirektoratet.no       https://fagligerad.no/ 

 

 

 

Innkalling 

oppdatert: 

21.02.2020 

 

 

Innkalling til møte 2-2020 i Faglig råd for 

elektrofag.  
 

Fredag 28.februar 2020 

Utdanningsdirektoratet, møterom 3 

Kl 09.30-15.00 

 

  
Innkalt: Organisasjon: 

Arb t Are Solli (leder) EL og IT Forbundet 

Arb g Svein Harald Larsen (nestleder) Nelfo 

Arb g Thor Egil Johansen Energi Norge 

P.pers Ole Edvard Antonsen Utdanningsforbundet 

P.pers Inger Vagle Utdanningsforbundet 

P.pers Øystein Fagerli SL 

EO Kristin Schultz  Elevorganisasjonen 

KS Hans Jacob Edvardsen KS 

Arb g Camilla Rise NHO 

Arb t Fred Løvli EL og IT Forbundet 

Arb t Knut Hamletsen (for Monica Derbak) EL og IT Forbundet 

Arb t Kristian Ilner (for Trond Våga) Fellesforbundet (Industri og energi) 

Arb g Alf Inge Fillingsnes Spekter 

Arb g Kjetil Tvedt Norsk Industri 

KS Aina Berntsen KS 

 

Observatør 

Runar Røsbekk (forfall) DSB 

Jens Harald Jensen (kommer 10.00) Nkom 

 

Fra Utdanningsdirektoratet: 

Knut Maarud 
Divisjon for kunnskap, analyse og 

formidling 

Ivar Svensson Divisjon læring og vurdering 

Frode Midtgård Divisjon læring og vurdering 

Trygve Trygstad (læreplansakene) Divisjon læring og vurdering 

 

 

Forfall:  

Arb t Monica Derbak (vara møter) El og It forbundet 

mailto:post@udir.no
mailto:kma@utdanningsdirektoratet.no
http://www.utdanningsdirektoratet.no/
https://fagligerad.no/
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Arb t Stig Lundsbakken (vara kan heller ikke) Fellesforbundet 

Arb t Trond Våga (vara kan heller ikke) Industri og energi 

   

 
 
 
 
 
Dagsorden: 
 

19 – 2020 Godkjenning av innkalling 

20 – 2020 Videre behandling av læreplaner for vg2 elektrofag vg3 elektrofag 

21 – 2020 Fastsetting av læreplan for vg1 elektrofag 

22 - 2020 Dronefaget 

23 - 2020 Læreplanvisning 

24 - 2020 Utvidet læretid i togelektrikerfaget  

25 – 2020 Møteplan 2020 

26 - 2020 Bestemmelser om fagprøven i forskrift til opplæringsloven 

27 - 2020 Innvandrere og læreplass (kl. 13.00) 

28 - 2020 Utvidelse av ordning for godkjenning av utenlandsk yrkesfagutdanning 

29 - 2020 Høring - Liedutvalget 

30 - 2020 Fellesmøte SRY og faglige råd 

31 - 2020 Forslag til varamedlem i klagenemnda for tavlemontørfaget 

32 - 2020 Orienteringssaker 

33 - 2020 Eventuelt 
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19 – 

2020 

Godkjenning av innkalling. 

Innkalling og referat finnes her:  http://fagligerad.no/frel/innkallinger-og-referater/ 

 

 

Forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes 

 

20 – 

2020 

Videre behandling av læreplaner for vg2 elektrofag vg3 elektrofag  

Læreplangruppene for vg2 elektrofag (5 planer) og vg3 elektrofag (24 planer) har 

oversendt sine forslag til læreplaner til Utdanningsdirektoratet. Rådsmedlemmene er gitt 

tilgang til Share Point rom med høringsutkast til vg2 og vg3 læreplaner i elektrofagene.  
Elektrofag - Faglig råd. Sentrale tidspunkt i videre arbeid med vg2 og vg3 læreplanene: 

 

Tirs 10.03.2020 AU-møte. Evt møte med ITM 

Tirs 17-03.2020 

til 

ons 18.03.2020  

Samling på Gardermoen for alle læreplangrupper vg3 og vg4  

Dag 1: Språk i læreplanene. Presentasjon av vg2 læreplanene.  

Dag 2: Gruppearbeid. Ledere av LP-grupper vg3 (pr vg2) 

Mandag 

30.03.2020 

Rådsmøte, møterom 4. 

Rådet gir tilslutning til vg2-læreplanene før språkvask 

03.04–13.04.2020 Påske 

Man 13. til fre 

17.04.2020 

Samling for alle vg3/4 gruppene  

Fordelt over hele uka 

Tirs 21.04.2020 AU-møte.  

Man 04.05.2020 Siste frist for læreplaner til språkvask 

Man 11.05.2020 Rådsmøte. Rådet gir tilslutning til høringsutkastene vg3 og vg4 

Tir 02-03.06.2020 AU-møte 

Tirs 16.06.2020 Rådsmøte 

Lør 15.08.2020 Læreplanene sendes på høring 

 

Se vedlagt framdriftsplan for mere detaljer. Arbeidsutvalget og Utdanningsdirektoratet 

vil orientere. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet slutter seg til plan for videre arbeid med vg2 og vg3 læreplanene fram til høring 

og fastsetting 

 

21 -

2020 

Fastsetting av læreplan for vg1 elektrofag 

Andre innspillrunde ble avsluttet 01.05.2019. Rådets uttalelse: lenke Læreplangruppa 

har bearbeidet læreplanen på bakgrunn av uttalelsene. Læreplanen ble sendt på høring 

01.07.2019 med høringsfrist 01.11.2019. Læreplanen skal etter planen fastsettes og 

publiseres 27 februar 2020. Rådet ber direktoratet redegjøre for endringer som er gjort i 

sluttfasen. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/her-er-nye-

lareplaner---vg1-yrkesfag/ 

 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet tar fastsatt læreplan til etterretning. 

 
22 - 

2020 
Dronefaget 
Nordland fylkeskommune, Andøya vgs. og Andøya Space Center presenterte i rådets 

møte torsdag 25.01.2018 forslag til en ny nasjonal droneutdanning ved skolen. Skolen 

http://fagligerad.no/frel/innkallinger-og-referater/
https://utdanningsdirektoratet.sharepoint.com/:f:/s/FF_YF_LPpulje2/Eg4wNhk5H55GoFJi3AbzqSIBYZ6i48t6jeB4shCLEEjpSA?e=5%3aHV1vI9&at=9
https://hoering.udir.no/Uttalelse/v2/6655eb7d-3ca5-40d8-b477-50f77f183c15?disableTutorialOverlay=True
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/her-er-nye-lareplaner---vg1-yrkesfag/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/her-er-nye-lareplaner---vg1-yrkesfag/
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har allerede et tilbud innen romteknologi. Utdanningen foreslått som et 2+2 løp med 

fagbrev. Søker har dokumentert læreplasser i faget, og rådet har anbefalt søknaden.  

 

På bakgrunn av rådets anbefaling, oversendte direktoratet 09.04.2019 anbefaling til 

Kunnskapsdepartementet om etablering av utdanningen, og at plassering i strukturen 

blir sendt på høring samtidig med læreplanene. Utdanningsdirektoratet er i brev fra 

Kunnskapsdepartementet datert 27.01.2020 bedt om å sende forslag til vg2 og vg3 

dronefag på høring. Rådet har vedtatt å følge opp saken, og vil foreslå personer til å 

utvikle læreplaner og sluttkompetanse i faget.  

 

Dersom det er rådsmedlemmer som ønsker å få tilsendt søknaden fra Nordland, inkl 

utkast til vg2 og vg3 læreplan, så gi melding til kma@udir.no. Den er på 10282 kb. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet foreslår følgende medlemmer i læreplangruppe for vg2 dronefag: 

 

Staten: Bent Myhre, Andøya Space Center, Nasjonalt senter for romrelatert 

opplæring (NAROM) bent@narom.no mob 908 54537)  

Arbeidsgiver: ................ 

Arbeidstaker: ................ 

 

Rådet foreslår følgende medlemmer i læreplangruppe for vg3 dronefag: 

 

Staten: Bent Myhre, Andøya Space Center, Nasjonalt senter for romrelatert 

opplæring (NAROM) bent@narom.no mob 908 54537)  

Mats Mikalsen Kristensen, NAROM 

Arbeidsgiver: ................ 

Arbeidstaker: ................ 

Luftfartstilsynet Heggedal 

 

Rådet foreslår at direktoratet oppretter læreplangrupper i samsvar med forslaget. Dette 

bør gjøres raskt, slik at arbeidet kan starte og læreplanene ferdigstilles for bruk til 

skolestart høsten 2021. Rådet ber også de foreslåtte medlemmene i vg3-læreplangruppa 

om å utvikle sluttkompetanse i faget. Rådet gir AU fullmakt til å anbefale denne som 

grunnlag for læreplanarbeidet. 

 
23-

2020 

Læreplanvisning 

Faglig råd for elektrofag viser til presentasjoner av ny læreplanvisning. Rådet gjorde 

06.08.2019 slik henvendelse (noe forkortet) til direktoratet: 

 

Rådet er opptatt av at læreplanene for yrkesfagene kommuniserer godt med elever, 

lærere, lærlinger og instruktører. Læreplanene skal legge grunnlag for lokal tilpassing, 

men også definere en felles nasjonal kompetanse i lærefagene. Mange kompetansemål 

har generelle formuleringer som må tolkes av de som bruker læreplanen. Selv for 

lærere, som kan ha et tolkningsfellesskap å støtte seg til, kan det være en utfordring å 

oppnå felles forståelse. For instruktører og lærlinger er dette en enda større utfordring. 

Den digitale læreplanvisningen representerer noe helt nytt, og kan bidra bedre 

kommunikasjon og forståelse av læreplanen. Det er lagt opp til at man ved å klikke på 

et kompetansemål skal kunne få en forklaring av kompetansemålet. Forklaringen skal 

bidra til planlegging av opplæringen.  
 

Rådene skal ha avgjørende innflytelse på innholdet i digital læreplanvisning  

Selv beskrivelsene og koplingene er en del av den fastsatte læreplanen, mener 

arbeidsutvalget at hele den digitale visningen må ses på som en del av læreplanen – 

hvor rådet skal ha avgjørende innflytelse på innholdet. Det naturlige vil være at 

læreplangruppene, i samarbeid med rådet, sammen utvikler den digitale visningen av 

mailto:kma@udir.no
mailto:bent@narom.no
mailto:bent@narom.no
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/ny-lareplanvisning/
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læreplanene innen yrkesfagene. Rådet ser fram til at direktoratet organiserer et slikt 

arbeid.  

 

Direktoratet svarer slik: Dersom ett eller flere av de faglige rådene har konkrete innspill 

som handler om læreplanvisningen er de velkomne til å formidle disse til Udir. Da 

læreplanvisningen ikke er en del av forskriften er det også lagt opp til løpende arbeid 

med og videre utvikling av denne i etterkant av fastsetting av læreplaner høsten 2020. 

Informasjon om støtte til å innføre nytt læreplanverk 

 

 

Forslag til vedtak: 

Faglig råd for elektrofag ........ 

 
24 -

2020 

Utvidet læretid i togelektrikerfaget 

Rådet foreslo i brev datert 17.06.2019 utvidet læretid og vg3 eksamen i 

togelektrikerfaget. Endringen er nødvendig på bakgrunn av at nytt materiell med ny 

teknologi gir økte krav til fagarbeiderne, samtidig som kompetanse på eksisterende 

materiell må opprettholdes i flere år framover. Utdanningsdirektoratet har i brev datert 

12.12.2019 anbefalt Kunnskapsdepartementet ikke å godkjenne utvidet læretid. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet ber arbeidsutvalget følge opp saken med sentrale aktører innen fagområdet. 

 

25 -

2020 

Møteplan 2020 

 

Arbeidsutvalgsmøter 

 

Rådsmøter 

Kl. 09.30 - 16.00 

SRY-møter 

 

10.03.2020 

Møte med ITM 

  

Tirsdag 17.03.2020 

Møterom Sinus 

Mandag 30.03.2020 

Møterom 4 

Onsdag 11.03.2020 

Fellesmøte SRY-FR 

Tirsdag 21.04.2020 

Møterom 3 

 

Mandag 11.mai 

Møterom Peta, 3. etg 

Møterom 1 09.00-12.00 

Møterom 3 11.30-16.00 

Torsdag 02.04.2020 

Tirsdag 02- 

ons 03.06.2020 

Møterom 3 

Tirsdag 16. juni 

Møterom 3 

Torsdag 11.06.2020 

Tirsdag 22.09.2020 

Møterom 3 

Tirsdag 13-15. oktober 

Fylkesbesøk til Troms og 

Finnmark 

Torsdag 10.09.2020 

Tirsdag 17.11.2020 

Møterom 3 

Torsdag 26.november 

Møterom 3 

Torsdag 03.12.2020 

Rådet har søkt udir om fylkesbesøk til Troms, men har foreløpig ikke mottatt svar. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet slutter seg til møteplanen 

 

26 - 

2020 

Bestemmelser om fagprøven i forskrift til opplæringsloven 

Rådet har fått bekymringsmeldinger fra lærere, opplæringskontor og 

prøvenemndsmedlemmer ang en endring som har blitt gjort i forskrift til opplæringslova 

i 2018. Det som har skjedd er at i endringen i tidligere §3-57 som nå er blitt 3-53 så er 

ordet begrunne blitt fjernet. Dette får betydning for innholdet i fagprøven. Når det kun 

står «planlegge» kan det føre til at prøvenemnder for eksempel løser dette ved å skrive 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/stotte-til-innforing-av-nye-lareplaner/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
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en materialliste, noe som etter rådets mening ikke er akseptabelt. «Begrunne» betyr at 

kandidaten også må finne støtte i teori og bruke regelverk og normverk på en helt 

annen måte. Og dette skal kandidaten kunne fremvise. Planlegge er noe helt annet. Av 

høringsdokumentene fra Udir framgår det ikke at begrunne skal fjernes. Det står 

derimot i en regelverkstolkning fra Udir at det ikke skal føre til realitetsendringer. lenke 

 
For å forenkle bestemmelsen har vi tatt ut tidligere tredje ledd første punktum og deler av andre punktum. Vi 
anser disse som overflødige, sett i sammenheng med resten av ny § 3-53. 
Oppramsingen i punkter i tredje ledd er fjernet for at oppgaven i større grad skal ses på som en helhet. 
Ordlyden som fastsetter at planlegging av oppgaven, gjennomføring, egenvurdering og dokumentasjon av eget 
arbeid er det sentrale i prøven er noe omformulert. Dette er presiseringer som ikke vil føre til 
realitetsendringer. Forberedelser som må gjøres på forhånd vil vanligvis ikke være en del av prøven og 
vurderingsgrunnlaget. 

 

Endringen har imidlertif ført til endret praksis i fylkeskommunene. Rådet ønsker derfor 

at begrunne tas inn i forskriften, slik at §3-53 får følgende ordlyd: Fag-/sveineprøva skal 

prøve kandidaten i å planlegge, gjennomføre, vurdere, begrunne og dokumentere eit 

eige fagleg arbeid. 

 

 

Forslag til vedtak: 

I 2018 ble det gjort en endring i §3-53 i forskrift til opplæringsloven, hvor hva som skal 

prøves til fagprøven beskrives. Endringen førte til at det å begrunne ble fjernet i 

bestemmelsen om hva som skal prøves. I elektrofagene er det å begrunne valgte 

løsninger i henhold til normer og regelverk en viktig del av fagene. Rådet ber derfor 

primært om at bestemmelsen tas inn i forskriften. Paragraf 3-53 vil da få følgende 

ordlyd: «Fag-/sveineprøva skal prøve kandidaten i å planlegge, gjennomføre, vurdere, 

begrunne og dokumentere eit eige fagleg arbeid». 

Sekundært kan bestemmelsen tas inn i vurderingskapitlet i vg3-læreplanene i 

elektrofagene. 

 

 

27 - 

2020 

Innvandrerbakgrunn og søkernes sjanse for å få læreplass. 

Utdanningsdirektoratet har sett nærmere på sammenhengen mellom 

innvandrerbakgrunn og søkernes sjanse for å få læreplass. 5. desember publiserte vi 

notatet Hvilken betydning har innvandrerbakgrunn for sjansene for å få læreplass?. 

Direktoratet ønsker gjennom rådene å bidra til diskusjoner i fagmiljøene, og til å komme 

med forslag til hva som kan gjøres videre. Inga Bilstad Brøyn fra Udir vil presentere 

notatet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Faglig råd for elektrofag .......... 

 

28 - 

2020 

Utvidelse av ordning for godkjenning av utenlandsk yrkesfagutdanning 

Godkjenningsordningen for utenlandsk yrkesfagutdanning ivaretas av NOKUT, og er 

under gradvis utvidelse.  

Landene som er med i godkjenningsordningen er:  

• Tyskland. Polen. Litauen. Latvia. Estland.  

  

Yrkene som er med er:   

• Betongfagarbeider. Bilmekaniker – lette og/eller tunge kjøretøy. Butikkslakter. 

Frisør. Glassfagarbeider. Hudpleier. Industrimekaniker. Kjøttskjærer. Kokk, 

institusjonskokk. Murer. Møbelsnekker, Møbeltapetserer. Pølsemaker. Rørlegger. 

Slakter. Trevaresnekker. Tømrer 

 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vurdering/individuell-vurdering-udir-5-2016/vii/#3-53
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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NOKUT ønsker å utvide med ytterlige nye land og eller kvalifikasjoner i løpet av 2021. 

De ønsker forslag fra faglige råd, enten på land eller yrker. Forlag må begrunnes. Det er 

viktig både med kjønnsbalanse og etterspørsel i arbeidslivet. Frist for tilbakemelding til 

NOKUT er fredag 3. april 

 

 

Forslag til vedtak: 

Faglig råd for elektrofag ønsker ikke at elektrofag omfattes av godkjenningsordningen 

foreløpig.  

 

29 - 

2020 

Høring - Liedutvalget 

NOU 2019: 25 - Med rett til å mestre Liedutvalget, ledet av Ragnhild Lied, ble nedsatt av 

Kunnskapsdepartementet 1. september 2017. 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 er sendt på høring med høringsfrist 01.07.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

Faglig råd for elektrofag ber en arbeidsgruppe bestående av følgende personer utarbeide 

utkast til høringsuttalelse fra rådet: 

• ................... 

• ................... 

• ................... 
 

Uttalelsen legges fram på rådsmøtet 30.03.2020 

 

30 - 

2020 

Fellesmøte SRY og faglige råd 

I samråd med SRYs ledelse inviterer sekretariatet med dette til fellesmøte mellom SRY 

og representanter fra de faglige rådene. Fellesmøtet skal i henhold til retningslinjene 

være en arena for å diskutere temaer og problemstillinger som er aktuelle på tvers av 

rådene, og å utveksle erfaringer. De faglige rådene inviteres til møtet med inntil tre 

representanter fra hvert råd. Møtet avholdes 11. mars 2020 på Scandic Hotel, St. Olavs 

plass, Oslo Kl. 10.00 – 15.00. Vi ber de de faglige rådene gi tilbakemelding på deltagelse 

Program for fellesmøtet ettersendes så snart det er klart. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Faglig råd for elektrofag vil delta med følgende representanter 11.03.2020: 

.............. 

.............. 

............ 

 

31 - 

2020 

Forslag til varamedlem i klagenemnda for tavlemontørfaget 

Direktoratet har under behandling en klage på vurdering av en fagprøve i 

tavlemontørfaget. Grunnet inhabilitet er det behov for varamedlem. Nemda har følgende 

sammensetting: 

 

• Bjørn Stengrimsen 

• Frank Sandhei 

• Kristian Pedersen 

 

Det er Kristian Pedersen (arbeidstaker) som trenger vara. Direktoratet ber rådet komme 

med forslag. Are Solli vil foreslå kandidat fra arbeidstakersiden i møtet.  

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-25/id2682947/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2017.12.2019&utm_content=Arbeidsliv%20og%20Utdanning
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-nou-201925-med-rett-til-a-mestre/id2685506/


8 
 

Forslag til vedtak: 

Faglig råd for elektrofag foreslår ....... som varamedlem fra arbeidstakersiden til 

klagenemnda i tavlemontørfaget. 

 

32 - 

2020 
Orienteringssaker 
 

Lærlingstatistikk 

Statistikk over godkjente lærekontrakter i 2019 ble publisert 18.02.2020. Det ble inngått 

23 000 nye lærekontrakter i fjor, en økning på 24 prosent siden 2012. I samme periode 

har antallet oppnådde fagbrev økt med 26 prosent. Antall nye lærekontrakter i 

elektrofagene er slik: 

 

Programområde  2017.  2018.  2019.  

Alle utdanningsprogrammer 21 504 22 491 23 038 

Utdanningsprogram for elektrofag 3 211 3 582 3 656 

ELAUT3 - Automatiseringsfaget 327 346 402 

ELAVI4 - Avionikerfaget 12 23 15 

ELDAT3 - Dataelektronikerfaget 202 224 216 

ELELE3 - Elektrikerfaget 1 956 2 212 2 120 

ELEMO3 - Energimontørfaget 238 240 286 

ELEOP3 - Energioperatørfaget 17 17 20 

ELERF3 - Elektroreparatørfaget 15 20 17 

ELFMO4 - Flymotormekanikerfaget 5 9 7 

ELFST4 - Flystrukturmekanikerfaget 0 5 5 

ELFSY4 - Flysystemmekanikerfaget 31 44 52 

ELFUO3 - Fjernstyrte undervannsoperasjoner 12 21 32 

ELHEI3 - Heismontørfaget 26 28 20 

ELKUL3 - Kulde- og varmepumpemontørfaget 83 98 97 

ELMEL4 - Maritim elektrikerfaget Vg4  4 65 

ELPRO3 - Produksjonselektronikerfaget 19 29 30 

ELSIG3 - Signalmontørfaget 36 17 20 

ELTAV3 - Tavlemontørfaget 53 68 78 

ELTEL3 - Telekommunikasjonsmontørfaget 170 165 166 

ELTOG3 - Togelektrikerfaget 2 3 2 

ELVIK3 - Viklerfaget 6 9 6 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/antall-

larlinger/larekontrakter-utdanningsprogram/ 

 

Utvidet læretid i kuldemontørfaget og i ventilasjonsteknikerfaget 

Rådet foreslo i brev datert 07.03.2019 endret opplæringsmodell i kulde- og 

varmepumpemontørfaget og i ventilasjonsteknikerfaget. Foreningen for ventilasjon, 

kulde og energi (VKE) mener redusert profesjonsfaglig innhold og opplæring som følge 

av at to fag får felles vg2 må kompenseres. Dette bør skje ved at læretiden etter vg2 i 

begge fag bli utvidet fra 2 til 2 ½ år. Utdanningsdirektoratet har i brev datert 

12.12.2019 anbefalt Kunnskapsdepartementet ikke å godkjenne søknaden. VKE har bedt 

om møte med KD om saken. KD har i brev av 10.02.2020 støttet direktoratets 

anbefaling, og derved gitt avslag på søknaden. Det er ikke klageordning for slike vedtak. 

Evt videre oppfølging må gjøres av organisasjonene. 

 

Flytting av telekommunikasjonsmontørfaget fra vg2 data og elektronikk til vg2 

elenergi og ekom 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/antall-larlinger/larekontrakter-utdanningsprogram/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/antall-larlinger/larekontrakter-utdanningsprogram/
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Faglig råd for elektrofag har foreslått, sist i brev datert 10.12.2019, å flytte vg3 

telekommunikasjonsmontørfaget fra vg2 data og elektronikk til vg3 elenergi. Forslaget 

er under behandling i direktoratet. Udir trenger en grundigere redegjørelse av hvordan 

dette vil komme til å påvirke berørte vg2 og vg3 fag. Hvilke konsekvenser vil dette ha 

på Vg2’ene når det gjelder dimensjonering av tilbud, søkertall og faglig innhold? Hva 

fjernes, hva legges til? Er det behov for endringer på vg2?  

 

Kryssløp 

Direktoratet har mottatt en ny orientering om at behandling kryssløp er utsatt til 

høringsutkast for nye læreplaner er klare/fastsatt. Se vedlagte brev 

 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet tar sakene til orientering 

 
33 - 

2020 
Eventuelt 
 

 


