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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: 

20.03.2020 
 

 

Innkalling til møte 3-2020 i Faglig råd for 
elektrofag.  
 

Mandag 30. mars 2020 

Digitalt møterom grunnet koronasituasjonen 
Kl 09.30-16.00 

 

  
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 

KS Hans Jacob Edvardsen KS 

Arb g Thor Lexow (for Camilla Rise) NHO 

Arb t Fred Løvli EL og IT Forbundet 

Arb t Monica Derbak EL og IT Forbundet 

Arb t Stig Lundsbakken Fellesforbundet 

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

Arg g Kjetil Tvedt Norsk Industri 

KS Aina Berntsen KS 

EO Kristin Schultz Elevorganisasjonen 

Arb g Alf Inge Fillingsnes Spekter 

 
Observatør 

Runar Røsbekk DSB 

Jens Harald Jensen  Nkom 

 

Fra Utdanningsdirektoratet: 

Knut Maarud 
Divisjon for kunnskap, analyse og 

formidling 

Frode Midtgård Divisjon læring og vurdering 

Ivar Svensson Divisjon læring og vurdering 

Trygve Trygstad  Divisjon læring og vurdering 

 

Forfall:  

Arb t Trond Våga (vara møter) Industri og energi 

Arb g Camilla Rise (vara møter) NHO 

mailto:post@udir.no
mailto:kma@utdanningsdirektoratet.no
http://www.utdanningsdirektoratet.no/
https://fagligerad.no/
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37 – 2020 Flytting av telekommunikasjonsmontørfaget fra vg2 data og elektronikk til 
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38 - 2020 Dronefaget 

39 - 2020 Forslag om fagutdanning innen vindkraft 

40 – 2020 Møteplan 2020 

41 - 2020 Arbeid i Udir med regelverksendringer om vurdering og fagprøve 
42 - 2020 Orienteringssaker 

43 - 2020 Eventuelt 
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34 – 

2020 

Godkjenning av innkalling. 

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

 

Forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes 
 

35 - 
2020 

Koronasituasjonen 
Koronaviruset og tiltakene for å begrense spredningen får store konsekvenser for 

lærebedrifter og lærlinger innen elektrofagene. Særlig gjelder dette læreplassituasjonen 

til høsten, men også permitteringer og fagprøveavvikling. Rådet vil diskutere hvilke 

tiltak som kan være aktuelle for å avhjelpe situasjonen. 
 

 

Forslag til vedtak: 

Faglig råd for elektrofag ........ 

 

36 – 

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: 

 

Mandag 

30.03.2020 

Rådsmøte 

Rådet gir tilslutning til vg2-læreplanene før språkvask 

03.04–13.04.2020 Påske 

Ons 15.04.2020  

Tor 16.04.2020 

Tor 23.04.2020 
Fre 24.04.2020 

Samlinger for alle vg3/4 læreplangruppene  

 

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 

 

 

Forslag til vedtak: 
Rådet ber arbeidsutvalget følge opp videre organisering og framdrift i læreplanarbeidet. 

 

37 -

2020 

Flytting av telekommunikasjonsmontørfaget fra vg2 data og elektronikk til vg2 

elenergi og ekom 

 

Faglig råd for elektrofag har foreslått, sist i brev datert 10.12.2019, å flytte vg3 

telekommunikasjonsmontørfaget fra vg2 data og elektronikk til vg2 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?  
Rådet anbefalte i møte 28.02.2020 at arbeidsutvalget svarer på direktoratets spørsmål 

10. mars, som behandles i rådet 30. mars. Knut Hamletsen og Alf Inge Fillingsnes er 

særskilt oppfordret til å komme med utkast til svar.  

 
 

Forslag til vedtak: 

http://fagligerad.no/frel/innkallinger-og-referater/
https://utdanningsdirektoratet.sharepoint.com/:f:/s/FF_YF_LPpulje2/Eg4wNhk5H55GoFJi3AbzqSIBYZ6i48t6jeB4shCLEEjpSA?e=5%3aHV1vI9&at=9


4 

 

Vedtak utformes i møtet.  

 
38 - 
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 

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.  

 

 
Forslag til vedtak: 

Rådet ............. 

 
39 - 

2020 

Forslag om fagutdanning innen vindkraft 

Utdanningsdirektoratet har mottatt en søknad fra Rogaland fylkeskommune om 

opprettelsen av et nytt Vg3 vindenergioperatørfag (arbeidstittel). Udir ønsker å skaffe 

tilveie mer har lite kunnskap om behovet for et slikt fag og ber om ønsker innspill fra 
faglig råd for elektrofag til søknaden. Kort om søknaden: 

 

Mye av innholdet i det foreslåtte nye Vg3 vindenergioperatørfaget er i dag ivaretatt i 

Vg3 energioperatørfaget. I søknaden belyses det at det er et behov for en tydeligere 
ytterligere spesialisering mot vindkraft.  

 

Vg3 energioperatørfag følger i dag en 2+2,5 opplæringsmodell, det vil si 2 år i skole og 

2,5 år i bedrift (1 år opplæring og 1,5 år verdiskaping). Rogaland fylkeskommune 

ønsker at det nye Vg3 vindenergioperatørfaget skal følge en 3+1,5 opplæringsmodell, 
altså å flytte all opplæring inn i skolen og kun beholde verdiskaping i bedrift.   

 

 

Forslag til vedtak: 
Rådet ............ 

 

40 -

2020 

Møteplan 2020 

 

Arbeidsutvalgsmøter 

 

Rådsmøter 

Kl. 09.30 - 16.00 

SRY-møter 

 

Tirsdag 21.04.2020 Mandag 11.mai Torsdag 02.04.2020 

(utsatt) 

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 Nordland 

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 Nordland (Bodø/Andøya). Svar er pt ikke mottatt- 

 

 

Forslag til vedtak: 
Rådet slutter seg til møteplanen 
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41 - 

2020 

Arbeid i Udir med regelverksendringer om vurdering og fagprøve  

 
Utdanningsdirektoratet arbeider med regelverksendringer om vurdering og fagprøve. I 

tillegg er det iverksatt et utredningsarbeid for å identifisere endringsbehov på eksamen i 

programfag samt fag- og svenneprøven.  
Her er aktuell informasjon om det som skjer på vurderingsfeltet nå: 

• https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/erfaringer-med-eksamen/ 

• https://hoering-publisering.udir.no/828 

• https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ekstern-gruppe-skal-
evaluere-eksamensordningen/ 

• Oppdrag fra KD vedr. eksamen yrkesfag generelt.  

• Retningslinjer for fagnemnder revideres. https://www.udir.no/eksamen-og-
prover/eksamen/rammeverk-eksamen/  

• Nytt system for produksjon, gjennomføring og evaluering av eksamen og prøver -  EPS 
https://userguide.taotesting.com/3.3/introduction/about-the-guide . 

Kristine Rubilar i Utdanningsdirektoratet vil innlede i saken. 

 

 
Forslag til vedtak: 

Faglig råd for elektrofag ....... 

 

42 - 

2020 
Orienteringssaker 
 

Høring – Liedutvalget og lovutvalget 

Liedutvalget  
NOU 2019: 25 - Med rett til å mestre , 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. 
 

Lovutvalget 

Regjeringen har sendt NOU 2019: 23 Ny opplæringslov på offentlig høring. 

Høringsfristen er satt til 01.07.2020. Les mer om høringen og send inn høringssvar på 
regjeringens nettsider. 

 

Rådet har nedsatt en arbeidsgruppe med følgende personer: 

• Svein Harald Larsen 
• Are Solli 

• Hans Jacob Edvardsen 

• Øystein Fagerli 

• Kristin Schulz 
Gruppa skal utarbeide forslag til høringsuttalelse(r). Rådets utviklingsredegjørelse og 

innspill til utvalgene vil være et utgangspunkt for gruppas arbeid.  

 

Overføring av optronikerfaget til utdanningsprogram for elektrofag 

Utdanningsdirektoratet har mottatt forslag om overføring av optronikerfaget fra 
utdanningsprogrammet for håndverk, design og produktutvikling til 

utdanningsprogrammet for elektrofag. Saken vil bli lagt fram på et senere møte 

 

Utvidet læretid i togelektrikerfaget, kulde- og varmepumpemontørfaget og i 
ventilasjonsteknikerfaget Orienteringssak 

Rådet foreslo i brev datert 17.06.2019 utvidet læretid (avviksfag) 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 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/erfaringer-med-eksamen/
https://hoering-publisering.udir.no/828
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ekstern-gruppe-skal-evaluere-eksamensordningen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ekstern-gruppe-skal-evaluere-eksamensordningen/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/rammeverk-eksamen/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/rammeverk-eksamen/
https://userguide.taotesting.com/3.3/introduction/about-the-guide
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/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2687171/
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materiell må opprettholdes i flere år framover. Utdanningsdirektoratet har i brev datert 
12.12.2019 anbefalt Kunnskapsdepartementet ikke å godkjenne utvidet læretid. KD har 

fulgt direktoratets anbefaling, og inntil videre avvist forslaget om avviksfag. Det samme 

gjelder forslag om utvidet læretid i kulde- og varmepumpemontørfaget og i 

ventilasjonsteknikerfaget. 
 

Søkertall 

Utdanningsdirektoratet har publisert søkertall pr. 1.mars 2020. I år er det omtrent 500 

flere søkere til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene på Vg1 sammenliknet med de 
studieforberedende programmene. Av yrkesfagene er helse- og oppvekst fortsatt det 

mest populære for de som søker seg til Vg1. Tallene viser at andelen jenter som søker 

elektrofag øker. Lenke 
 
 

Forslag til vedtak: 

Rådet tar sakene til orientering 

 
43 - 

2020 
Eventuelt 
 

 

 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/sokertall-videregaende-opplaring-for-skolearet-2020-2021/

