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Sak 12-20 Godkjenning av innkalling  
Vedtak: 
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon godkjente innkallingen til møtet 11.05.2020. 
 
Sak 13-20 Læremiddelutvikling i smale fagområder 

For 2020 skal direktoratet gjøre en prioritering for utlysningen for smale fag. Vedlagt ligger 
et notat, samt informasjon om fjorårets tildelinger og om programområder eller 
utdanningsprogram som foreslås som kvalifiserte i 2020. 
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Direktoratet ønsker å favne bredest mulig innenfor de smale fagene. I praksis betyr det å 
utelukke Vg1-løp for de utdanningsprogrammene som ble prioritert i 2019, samt de 
programfagene vi kan si med stor sikkerhet har for store årskull. For programfag på Vg2 
begrenser det seg til barne- og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag. Direktoratet 
ønsker imidlertid å prioritere Vg2-løp for de prosjektene som fikk midler i 2019. 
 
Udir ønsker en tilbakemelding fra faglige råd på:  

- om det er programområder (se vedlagt regneark) som allerede har god dekning av 
læremidler, samt om det er programområder som har svært dårlig tilfang av 
læremidler 

- generelle tilbakemeldinger knyttet til forslaget om prioritering av Vg2-løp for 2019-
prosjekter  

 
Frist for tilbakemelding er 11. mai 2020 
 
Om kunngjøringen  
 
Kunngjøringen for 2019 for den aktuelle tilskuddsordningen er tilgjengelig her: 
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-laremidler/ 
 
Gjennom ordningen innvilges tilskudd til utvikling av læremidler. Et læremiddel, trykt eller 
digitalt, er utviklet til bruk i opplæringen. Se forskrift til opplæringsloven §17-1 for 
definisjon. Prosjektene som får støtte resulterer som regel i en digital utgave som selges 
gjennom en lisensmodell og/eller en lærebok i trykt utgave. Også forprosjekter kan få 
støtte. 
 
Vi regner ikke med å få søknader innenfor alle programområdene som er prioritert. Når vi 
utformer informasjonen til søkerne, vil vi formidle at søknadene er gjenstand for en 
helhetlig vurdering. Det betyr at prosjektene må være av høy kvalitet både faglig, didaktisk 
og pedagogisk. 
 
Eksempel: En søknad for Vg2 maritime fag som skårer høyt på faglig/didaktisk/pedagogisk 
kvalitet, vil prioriteres fremfor en søknad for Vg2 frisør som har lavere 
faglig/didaktisk/pedagogisk kvalitet. 
 
Som dere vil se av 2019-kunngjøringen, har «nyskaping» generelt blitt prioritert. Denne 
beskrivelsen vil revideres, men det er også aktuelt å lage et vurderingskriterium som 
handler om innovasjon og nyskaping i læremiddelet. Digitale læremidler blir prioritert. 
 

Vedlegg:  

− Sak 13-20_v1_Notat om læremiddelutvikling i smale fagområder 2020 
− Sak 13-20_v2_Prosjekter 2019 Læremidler for smale fagområder 
− Sak 13-20_v3_Utlisting smale fag og programområder 

 

Vedtak: 

De av rådsmedlemmene som har innspill sender dem til Even Andreas Aas innen klokken 12 på 
tirsdag 12. mai.  

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-laremidler/
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Sak 14-20 Opprettelse av klagenemnder for industriell overflatebehandling og for grafisk 
emballasjefaget 

Det har kommet inn klage på ikke-beståtte fagprøver i industriell overflatebehandlingsfaget 
og i grafisk emballasjefaget. Utdanningsdirektoratet ber derfor faglig råd for teknikk og 
industriell produksjon om å innstille medlemmer til klagenemnder for disse to fagene.  

Læreplanen i grafisk emballasjefaget utgikk i august 2017, med høsten 2019 som siste 
mulighet til å ta fagprøven. Det er derfor lite sannsynlig at det vil komme mange flere 
klager i dette faget.  

Hver av klagenemndene skal ha tre medlemmer hvorav to skal ha fagutdanning. 
Oppnevningsperioden er fire år. I tillegg til de faste medlemmene, skal det oppnevnes 
(personlige) varamedlemmer.  

Det enkelte faglige råd kan selv avgjøre om de ønsker å innstille i henhold til tradisjon om 
at medlemmene representerer partene i trepartssamarbeidet. 

Utdanningsdirektoratet ønsker i tillegg at det legges vekt på følgende forhold: 

• Medlemmene må være faglig kvalifisert og medlemmene som foreslås må sette seg 
inn i læreplanene som benyttes.  

• Det er ønskelig at medlemmene er yrkesaktive i faget, og har vanlig 
datakompetanse. 

Medlemmene som foreslås må være spurt og ha sagt seg villig til å påta seg vervet. 

Vedlegg: 

- Sak 14-20_v1_klagenemnder - brev til faglige råd 
- Sak 14-20_v2_klagenemndsarbeid_2020 

 

Til Grafisk emballasjefaget bør det ikke være nødvendig å oppnevne varaer siden det ikke skal høres 
flere klager i fremtiden. Det ble spurt om det ligger lister over eksisterende nemnder ute. Det gjør 
det ikke, blant annet grunnet potensielle personvernhensyn. For mange fag er det heller ikke 
stående nemnder.  

Vedtak: 

For grafisk emballasjefag sender Fellesforbundet og Norsk industri inn forslag til 
klagenemndsmedlemmer til fagansvarlige for faglig råd TIP.  

For industriell overflatebehandling sender Industri Energi, Fellesforbundet og Norsk industri inn 
forslag til klagenemndsmedlemmer til fagansvarlige for faglig råd TIP.  

 

 

Sak 15-20 Flytting av børsemakerfaget 

Kunnskapsdepartementet har sluttet seg til anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet, og har 
besluttet at Vg2 børsemaker og Vg3 børsemakerfaget skal flyttes fra Vg1 håndverk, design 
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og produktutvikling til Vg1 teknikk og industriell produksjon. Børsemakerfaget er et 
landsdekkende tilbud og et lite, verneverdig fag, og finnes i dag kun på Gauldal 
videregående skole.  

Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling har i dag ansvaret for læreplanene i 
faget. Læreplanene har blitt sendt til språkvask, og skal etter planen sendes på høring i 
august. Utdanningsdirektoratet foreslår at FRTIP leser gjennom læreplanutkastene som nå 
er på språkvask og gir eventuelle innspill. Dette for å sikre god progresjon fra Vg1 teknikk 
og industriell produksjon. Udir foreslår videre at FRTIP overtar ansvaret for læreplanene for 
Vg2 børsemaker og Vg3 børsemakerfaget etter høringen. 

Vedlegg: 

- Sak 15-20_Brev fra KD_Flytting av Vg2 børsemaker og Vg3 børsesmakerfaget til TIP 

 

Vedtak: 

Arbeidsutvalget ser gjennom læreplanene i børsemakerfaget før høringen for å sikre at læreplanene 
har god progresjon fra Vg1 teknikk og industriell produksjon. Frist for tilbakemelding er 2. juni. Etter 
høringen overtar faglig råd TIP ansvaret for læreplanene i børsemakerfaget fra faglig råd for 
håndverk, design og produktutvikling.  

 

 

 

Sak 16-20 Kostnadsdrivere i læreplaner innen transport og logistikk 
 
I læreplangruppenes arbeid med læreplaner dukket det opp flere utfordringer knyttet til 
læreplanene innen transport og logistikk. For å ta tak i disse utfordringene vedtok rådet i 
rådsmøtet 28. oktober 2019 å søke om å arrangere et møte mellom rådsmedlemmer, de 
aktuelle bransjene, læreplangruppene, og representanter fra Vegdirektoratet.  
 
Dialogmøtet ble avholdt 13. februar 2020 og omhandlet innhold i følgende læreplaner: 
 

− Vg2 transport og logistikk  
− Vg3 yrkessjåførfaget  
− Vg3 logistikkfaget  
− Vg3 kran- og løfteoperasjonsfaget.  

 
Se vedlagt oppsummering samt deltakerliste.  
  
Det er fortsatt behov for oppfølging av flere av problemstillingene som ble løftet i 
møtet. Arbeidsutvalget foreslår å avholde et møte mellom Udir og representanter 
fra FRTIP for å vurdere det konkrete innholdet i læreplanene. Møtet vil ta utgangspunkt i 
diskusjonene fra dialogmøtet, læreplangruppenes forslag til læreplaner og videre arbeid 
gjort i Utdanningsdirektoratet. Innhold som medfører økte kostnader i forhold til 
dagens læreplaner må behandles av departementet.  
 
Foreslåtte deltakere fra rådet er: Tone Belsby, Liv Christiansen, Leif Aasum, Peter 
Hansen, Håvard Galtestad, Erik Lysenstøen (vara) og Målfrid Rønnevik (vara).  
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Foreslåtte tidspunkt: Mandag 18. mai eller onsdag 20. mai 2020, i tidsrommet 11-15.  
 
Vedlegg:  

- Sak 16-20_Oppsummering av FRTIPs dialogmøte om læreplaner innen transport og 
logistikk_2020-02-13   

 
 
Det har fra myndighetenes side vært ønsket at de nye læreplanene ikke skal medføre økte 
kostnader. Når læreplangruppen likevel mener dette bør med, er det derfor viktig å få disse 
spørsmålene avklart. Det er også komplikasjoner rundt sertifiseringsprosesser i skole. Det 
er også uenigheter mellom ulike bedrifter i faget. Det ble spurt om også byggebransjen 
burde være med på denne prosessen.  
 
Vedtak: 
AU får fullmakt til å følge opp saken i samarbeid med de opplistede deltakerne, samt å ta 
kontakt med faglig råd for bygg- og anleggsteknikk.  
 

Sak 17-20 Felles kompetansemål i læreplaner 

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet felles kompetansemål i Vg2, og forslag til 
kompetansemål på Vg3.  

Følgende kompetansemål skal inn i alle Vg2-læreplaner: 

• drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende 
yrkesfellesskap, og beskrive hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker 
har i arbeidslivet. 

For Vg3 kan de faglige rådene vurdere om de ønsker følgende kompetansemål inn i 
læreplanene, med eventuelle justeringer: 

• reflektere over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og 
inkluderende yrkesfellesskap i XXX(fagområde eller bransje) og  gjøre rede for hvilke 
plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i lærebedriften. 

eller 

• drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende 
yrkesfellesskap, og reflektere over arbeidsgiver og arbeidstakers plikter og 
rettigheter i egen praksis. 

 

Utdanningsdirektoratet klargjorde at rådet er velkomment til å komme med innspill til Vg2-
utkastet, gjerne så tidlig som mulig. På Vg3 står rådet fritt til å justere og endre, og selv 
designe forslaget de ønsker.  

Rådet mener det foreslåtte kompetansemålet til Vg2 er godt. Flere representanter savnet 
imidlertid begrepet «partssamarbeid». Det ble kommentert at «arbeidsliv» kan være et 
bedre begrep enn «yrkesfellesskap», siden det er lettere og mer innarbeidet. 
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Rådet mener det første alternativet for Vg3 er det beste. «Reflektere» er et bedre ord enn 
«drøfte». «Reflektere og gjøre rede for hadde vært enda bedre». Det kan imidlertid være et 
problem for eleven/lærlingen om det blir for mange verb. Da kan det eventuelt være bedre 
å dele det opp i to ulike kompetansemål. «I lærebedriften» er mindre godt enn «i egen 
praksis», siden det ikke bare er din rolle som lærling du skal reflektere over.  

Vedtak: 

AU får fullmakt til å formulere et forslag basert på alternativ 1 og innspill, og å sende det til 
rådets medlemmer for kommentar.  

FRTIP kommenterer at «arbeidsliv» er et bedre begrep enn «yrkesfellesskap» også på Vg2, 
spesielt siden det det vil gi bedre sammenheng med det ønskede kompetansemålet på Vg3. 

 

Sak 18-20 Fordypninger på Vg3 

Den 20. april 2020 sendte Utdanningsdirektoratet et brev til de faglige rådene for teknikk 
og industriell produksjon, for bygg- og anleggsteknikk, og for restaurant- og matfag. I 
brevet ba direktoratet de faglige rådene om å gi tilbakemelding på hvilke av de skisserte 
fagene rådene ønsker å gå videre med, og hvilke fag de ønsker å slå sammen til ulike 
fordypninger. Dersom lærefaget skal slås sammen med et fag som ikke er i oversikten, bes 
rådene også om å identifisere dette.  

Utdanningsdirektoratet ber om tilbakemelding innen 20. mai 2020.  

Vedlegg:  

Sak 18-20_Brev om arbeid med fordypninger 

 

Før faglig råd TIP kan komme med tilbakemeldinger, må de kontakte bransjene. Det er 
derfor et problem med den korte tidsfristen i oppdraget.  

Det er i noen fag, som eksempel yrkessjåfør, spørsmål om det er mulighet til å ha 
fordypning som en oppdeling av fag, for eksempel i lette og tunge kjøretøy. Dette er det i 
denne omgangen ikke mulighet til, siden det er de foreslåtte fagene departementet har gitt 
anledning til å innføre fordypning på. Dette er imidlertid en prosess, så det er mulig det 
åpner seg muligheter når fordypning er etablert som ordning.  

Vedtak: 

AU sender tilbakemelding om at det ikke er mulig å gi et informert svar innen den gitte 
tidsfristen.  

 

Sak 19-20 Læreplanarbeidet fremover 
I rådsmøtet 21. Januar 2020, la Utdanningsdirektoratet frem et utkast til fremdriftsplan for 
læreplanarbeidet i TIP. Læreplanene skulle etter fremdriftsplanen sendes på språkvask 
senest den 4. mai, og deretter være på høring fra 15. august til 15. november. 
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Rådet laget i samarbeid med Udir en fremdriftsplan for å sikre faglig innhold på Vg2 og 
Vg3-læreplanene i løpet av perioden januar-april 2020. FRTIP vedtok at arbeidsgruppene 
for de ulike Vg2-fagene skulle samle inn innspill til læreplanene.  

Lederen for hver arbeidsgruppe skulle deretter delta i kvalitetssikringsmøter sammen med 
Utdanningsdirektoratet, kontaktpersonene for læreplanarbeidet i FRTIP, og medlemmer fra 
de aktuelle læreplangruppene.  

Kun de to første kvalitetssikringsmøtene ble avholdt (kjemiprosess- og laboratoriefag; og 
arbeidsmaskiner), før de resterende ble avlyst på grunn av koronapandemien. 
Utdanningsdirektoratet har arbeidet videre med de resterende læreplanene basert på 
skriftlige innspill fra rådets arbeidsgrupper samt fra læreplanmedlemmene. Det kom innspill 
til rundt halvparten av læreplanene. 

Kartlegging av fremdrift i læreplanarbeidet 

23. mars 2020 ba Utdanningsdirektoratet AU i TIP om å kartlegge situasjonen, og vurdere 
om det var risiko for at noen læreplaner ikke kunne kvalitetssikres i tide, slik at de kanskje 
måtte sendes på høring senere enn 15. august. AU svarte i epost 27. mars at: 

“Det kan bli aktuelt å sende noen læreplaner på høring etter 15. august. Slik vi ser situasjonen for 
øyeblikket vil det være læreplaner innen Vg2 transport og logistikk og tilhørende Vg3 læreplaner: logistikk, 
yrkessjåfør og kran- og løfteoperasjonsfaget. 

Dersom vi ikke får jobbet med de andre læreplanene i mai og juni vil også flere læreplaner bli utsatt. Det vil 
være en stor fordel om læreplanene blir gjennomgått og kvalitetssikret før de sendes på høring. Med det 
som bakgrunn og tidspresset vi nå vil oppleve på grunn av Korona-pandemien bør det vurderes å utsette 
høringsfristen for Vg3 læreplanene til desember 2020 med høringsfrist 1. mars 2021 og tidspunktet for å ta 
i bruk Vg3 læreplanene høsten 2022 vil være den samme.  

Vg2 læreplanene kan sendes på høring 15. august som planlagt.”  

Den 5. mai hadde Utdanningsdirektoratet et møte med arbeidsutvalget i FRTIP for å 
diskutere fremdriften. AU ble bedt om å presentere en revidert fremdriftsplan. 

Forslag til revidert fremdriftsplan blir ettersendt. 

Høringsspørsmål til Vg3-læreplanene skal utarbeides med innspill fra faglig råd. 
Høringsspørsmålene tar utgangspunkt i spørsmålene som ble brukt i høringen av Vg1-
læreplanen. Det er mulig for rådet å stille tilleggsspørsmål ved behov. Fristen for å gi 
innspill til høringsspørsmålene er 2. juni 2020.  

 

Det er viktig at man får tid til å gjøre dette ordentlig. Hvis læreplanene skal ha verdi, må de 
være gode. Noen planer har mye igjen. Kvalitetssikringsmøtene var gode, men ble avbrutt.  

For YFF er det ikke noe problem å skulle bruke de gamle læreplanene ett år til, siden 
bedriftene uansett jobber etter gamle læreplaner.  

Det er usikkert i hvilken grad det er et problem om de ulike Vg3-læreplanene kommer ut på 
ulike tidspunkt.  

Vedtak: 
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AU melder tilbake til Utdanningsdirektoratet at de trenger mer tid, og ber om utsettelse. AU 
utarbeider nytt forslag til fremdriftsplan.  

 

Sak 20-20 Arbeid med høringssvar til Liedutvalgets og Opplæringslovutvalgets utredninger 

Opplæringslovutvalget og Liedutvalget sine utredninger i desember 2019. Begge 
utredningene er ute på høring med høringsfrist 1. juli 2020.  

- Høringen av utredningen fra Liedutvalget finner dere her.  
- Høringen av utredningen fra Opplæringsutvalget finner dere her.  

På rådsmøtet den 20. januar 2020 vedtok rådet å nedsette en arbeidsgruppe bestående av 
Ingrid Auglænd, Bendik Flomstad, Tone Belsby og Leif Olsen. Arbeidsgruppen skulle se 
nærmere på de to utredningene, og komme med forslag til kommentarer.  

Vedtak:  

Arbeidsgruppen utarbeider forslag til innspill der det er aktuelt.  

 

Sak 21-20 Navneendring på Vg1 teknikk og industriell produksjon 

Høringen om nytt navn til Vg1 teknikk og industriell produksjon har vært på høring, og 
høringsfristen var 25. februar 2020. Det orienteres i rådsmøtet om status.  

Udirs representanter fortalte at rådet må be om innsyn dersom de ønsker å se saken.  

Vedtak:  

FRTIP ber om innsyn i saken. 

 

Sak 22-20 Rådsmøte i juni 
Det er i utgangspunktet satt opp et rådsmøte 10. juni. Det ble debattert om dette var 
nødvendig. Rådet valgte å komme tilbake til dette senere. Arbeidet med læreplanene 
fortsetter via arbeidsgruppene.  

En mulig sak for dette møtet kan være situasjonen koronautbruddet har satt de ulike 
bransjene i.  

Vedtak:  

Møtet blir stående inntil videre. Rådet kommer tilbake til om møtet vil bli avholdt.  

 

Sak 23-20 Orientering 

NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring 

Forespørsel om utvidelse av ordningen 

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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NOKUT ønsker å utvide godkjenningsordningen med nye land eller kvalifikasjoner i løpet av 
2021. De ba i den sammenheng de faglige rådene om forslag til land eller yrker, med 
utvidet frist 1. mai.  

5. mai sendte AU svar til NOKUT, hvor de viste til anbefalingen FRTIP ga til utvidelse av 
ordningen i 2017. De meldte inn at det fremdeles var ønskelig å ta inn brønnfagene og 
gjenvinningsfaget i ordningen. 

NOKUT-konferanse 11. februar  

11. februar 2020 avholdt NOKUT en konferanse om godkjenningsordningen for utenlandsk 
fag- og yrkesopplæring. På denne konferansen deltok rådets leder Tone, og nestleder Liv.  

Se vedlegg fra konferansen, samt vedlagte nyhetsbrev fra NOKUT. 

Bransjeavtaler 

Bendik Flomstad i rådet sendte 28. April en epost til rådets medlemmer hvor de ble spurt 
om deres organisasjoner hadde bransjeavtaler eller liknende om godkjenning av 
kompetanse fra andre land. Frist for tilbakemelding var 5. mai. 

Vedlegg: 

- Sak 20-20_NOKUT-konferanse_presentasjon 
- Sak 20-20_NOKUT-konferanse_referat 
- Sak 20-20_Nyhetsbrev april 2020_NOKUTs godkjenningsordning 
- Sak 20-20 Internt sakkyndigregister NOKUT-FYO 

Referat: 

Bendik Flomstad orienterte om arbeidet med utvidelse av godkjenningsordningen.  

Det er et pågående initiativ i Nordisk ministerråd for å få til gjensidig godkjenning av 
fagopplæring.  

Det blir påpekt at det er forskjell mellom sidestilling og godkjenning. Det er ikke snakk om 
godkjenning av individuelle arbeidstakeres kompetanse. Det er snakk om sidestilling av 
læreplaner. 

Det ble foreslått utvidelse med Danmark som land, og eventuelt kjemiprosess som fag. 
Viser til det nevnte arbeidet i Nordisk ministerråd om gjensidig godkjenning av 
fagutdanning i de nordiske landene.  

  

Fylkesbesøk i 2020 

Udir sendte den 23. April 2020 en epost til de faglige rådene hvor det ble informert om at 
myndighetene inntil videre fraråder unødvendige jobbreiser, og at de faglige rådene derfor 
inntil videre avventer planlegging av fylkesbesøk i 2020.  

 

Statistikk over antall permitterte lærlinger 

For å få et bedre bilde av situasjonen for lærlingene og lærekandidatene i denne 
utfordrende situasjonen, innhenter direktoratet i en periode ukentlige tall på antall 
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permitterte lærlinger fra fylkeskommunene. Statistikken kan ses her. Nye tall publiseres 
hver onsdag.  

 

Vedtak:  

Rådet tar sakene til orientering. 

 

Sak 24-20 Eventuelt 

 

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