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Referat – rådsmøte 3 -2020 
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon. 

Sted: Videomøte, se kalenderinnkalling  
Tid: Onsdag 10. juni 2020 kl. 10.00-14.00 
Lunsj: 11.30-12.00 

Deltakere 

Tone Belsby [leder] Norsk Industri 
Hans Petter Bøe Rebo Norsk Industri 
Leif Aasum Spekter 
Vidar Strande  Norsk bilbransjeforbund 
Anne Beth Gilje Løland Norsk olje og gass 
Målfrid Rønnevik (sak 29) Norsk olje og gass 
Liv Christiansen [nestleder] Fellesforbundet 
Cathrine Ulvøy Fellesforbundet 
Nina Helland [vara] Industri Energi 
Håvard Galtestad YS - Yrkestrafikkforbundet 
Bendik Flomstad Fagforbundet 
Ingrid Auglænd  Utdanningsforbundet  
Roar Danielsberg [vara] Skolenes Landsforbund  
Erik Lysenstøen (sak 29/vara) Utdanningsforbundet 
Leif Olsen KS (skoleeier) 
Sissel Brusegård KS (skoleeier) 

Fra Utdanningsdirektoratet 
Stine Viddal Øi Divisjon for kunnskap, analyse og formidling 
Kari Slettetveit (sak 26-29) Divisjon for læring og vurdering 

Forfall 
Charlotte Dyrkorn (vara møtt) Industri Energi 
Sigmund Ørland (vara møtt på sak 29) Utdanningsforbundet 
Ellen Møller (vara møtt) Skolenes Landsforbund 
Eline Svendsen (ingen vara) Elevorganisasjonen 
Peter Hansen (vara ikke innkalt) Fellesforbundet 
Evelyn Blohm-Dahl (vara ikke innkalt) NHO Sjøfart 
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Saksliste 

SAK 22-20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

SAK 23-20 HØRINGSINNSPILL LIEDUTVALGET OG OPPLÆRINGSLOVUTVALGET 

SAK 24-20 INNSPILL TIL INDIKATORER FOR MONITORERING AV YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 

SAK 25-20 NAVNEENDRING PÅ VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON 

SAK 26-20 NY FREMDRIFTSPLAN FOR LÆREPLANARBEIDET 

SAK 27-20 HØRINGSSPØRSMÅL 

SAK 28-20 LÆREPLANER I BØRSEMAKERFAGET 

SAK 29-20 KOSTNADSDRIVERE I LÆREPLANER INNEN TRANSPORT OG LOGISTIKK 

SAK 30-20 ORIENTERING 

FYLKESBESØK 
ANTALL PERMITTERTE LÆRLINGER 
SMÅ FAG 
INNSPILL TIL KLAGENEMNDER FOR INDUSTRIELL OVERFLATEBEHANDLING OG FOR GRAFISK EMBALLASJEFAGET 
FORDYPNINGER PÅ VG3 
LANDINGSSIDER FOR HØRING AV LÆREPLANER 

SAK 31-20 NY STANDARDFORMULERING I LÆREPLANEN FOR LENGDE PÅ FAGPRØVEN 

 

Sak 22-20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Referater godkjennes per e-post og publiseres på fagligerad.no i etterkant av rådsmøtene.  

Vedlegg: Sak 22-20_Referat rådsmøte FRTIP_2020-05-11 
 
Legger til sak om Ny standardformulering i læreplanen for lengde på fagprøven under 
eventuelt. Varamedlemmene Målfrid Rønnevik og Erik Lysenstøen er innkalt til sak 29. 
Denne saken behandles klokka 12.  
 
Vedtak: 
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon godkjenner innkalling og saksliste, og legger 
til sak om Ny standardformulering i læreplanen for lengde på fagprøven under eventuelt. 
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Sak 23-20 Høringsinnspill Liedutvalget og Opplæringslovutvalget 

Opplæringslovutvalget og Liedutvalget leverte 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. Arbeidsgruppen 
har hatt møter 12. mai, 19. mai og 3. juni.  

Tone gikk gjennom forslaget i rådsmøtet. SRY behandler innspill til høringene i SRY-møte 
torsdag 11. juni. Arbeidsutvalget kan sjekke FRTIPs høringssvar opp mot SRYs høringssvar 
etter SRY-møtet. 

Innspill fra diskusjon: 

- Kapittel 3, punkt 8 er spesielt krevende.  
o Skriftlig innspill fra Ellen Møller i Skolenes Landsforbund: Innvendingene fra 

FRTIPs uttalelse til delrapporten (NOU 2018:15) er fortsatt stort sett gyldige 
og en ny uttalelse bør sees i lys av denne. 

Når det gjelder 2+2 modellen har den blitt mer "respektert" i sluttrapporten, 
men det sterke ønsket om to adskilte løp er mer poengtert. Det anser jeg som 
sterkt uheldig ikke bare å stenge veien fra yrkesfag til studiespesialisering, 
men minst like mye å fjerne muligheter for motiverte elever å gå fra 
studiespesialisering til yrkesfag på mest mulig smidige måter tilpasset det 
enkelte fagområdet. Dette er også viktig med hensyn på kjønnsbalanse i 
yrkesfagene. Jo tidligere valgene må foretas jo vanskeligere er det å bryte 
kjønnstradisjoner. Derimot fortjener forlaget om rett til to utdanninger full 
støtte, men ikke som et alternativ til overganger. 

- Forslag 53: Opplæringen er allerede fleksibel. Sluttkompetansen er viktig. 
- Forslag 55: Men hvor skal timene tas fra? Dette er i liten grad omtalt, men må 

nok ses i sammenheng med økt fleksibilitet og lengde på opplæringen. Engelsk 
må også integreres i andre fag. Fleksibilitet i organiseringen er også viktig. 
Balanse mellom retningslinjer, veiledere og fleksibilitet. 

- Forslag 64: hva er egentlig status for modulbasert opplæring og evalueringen av 
dette? Fra Udir: Forsøket pågår mellom 2017-2022. Fra 1. januar 2020 er 
forsøket flyttet fra Utdanningsdirektoratet til Kompetanse Norge. Les mer om 
forsøket her. 

- Forslag 79: Ingrid Auglænd fra Utdanningsforbundet er uenig. Påbygg etter Vg2 
er også en mulighet for de som ikke får læreplass. Må samtidig se helheten i 
forslaget, og ikke vurdere enkelttiltakene hver for seg. Det er lagt opp til flere 
muligheter andre steder. Det er også behov for å rydde i ordningene. 

- Forslag 80: Viktig ikke å undergrave programfagene, men det kan være rom for 
noen unntak. Må også ses i sammenheng med YFF. Arbeidsgruppen kan vurdere å 
se litt nærmere på formuleringer. 

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/
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/forberedende-voksenopplaring-fvo/modulisert-fag--og-yrkesopplaring/


4 
 

- Forslag 81: Må se hva rådet har svart tidligere. Fagansvarlig undersøker, så 
kommer arbeidsgruppen tilbake til dette punktet. 

Opplæringslovutvalget:  

- Kap. 24, om rett til videregående opplæring og kvalifisering til videregående: Ser 
ikke behov for at rådet skal omtale fylkeskommunens plikt. 

- Kap. 24, om rett til påbygg til studiekompetanse. Innspill på at dette må ses i 
sammenheng med tidligere innspill om retten til påbygg under behandling av 
høringsinnspill til Liedutvalget, men dette punktet omhandler kun rett til påbygg 
etter bestått fag- eller svenneprøve. 

- Kap. 29, punkt om benevnelser i fag- og yrkesopplæringen. Dette er viktige og 
innarbeidede begreper, og det gjelder også fag- og svenneprøven. Usikkerhet 
rundt dokumentasjonsbegrepet. Det er mulig at juristene uansett vil kunne rydde 
i dette. 

Vedtak: 

Arbeidsgruppen sender ut nye utkast til høringssvar til rådet per e-post, basert på 
innspillene i rådsmøtet. Arbeidsutvalget sender inn høringsinnspill innen fristen 1. juli 2020. 

Sak 24-20 Innspill til indikatorer for monitorering av yrkesfaglige utdanningsprogram 

Kunnskapsdepartementet (KD) har bedt Utdanningsdirektoratet utvikle et system for å 
vurdere endringsbehov i de yrkesfaglige opplæringstilbudene. Høsten 2019 gjennomførte 
Udir et tjenestedesignprosjekt for å vurdere ulike løsninger for oppdraget. Der var også 
representanter fra de faglige rådene involvert.  

Udir har besluttet å ta i bruk et nytt verktøy for visning av data. Verktøyet skal være en 
støtte i arbeidet med endringer i opplæringstilbudet for faglige råd, Udir og KD.   

I arbeidet med å utvikle et system for å vurdere endringsbehov i de yrkesfaglige 
opplæringstilbudene ønsker vi en tilbakemelding på:  

− hvilke indikatorer dere mener er mest relevante  
− hvordan dere ønsker å være involvert i den videre prosessen  

Se nærmere informasjon i vedlagt brev. Innspill sendes til Udir innen fredag 19. juni 2020. 

Arbeidsutvalget ber rådet gå gjennom vedlegget med oversikt over mulige indikatorer. 
Rådet bes komme med innspill til hvilke statistikker som er mest relevante for å følge 
utviklingen i fagene innen teknikk og industriell produksjon.  

Faglig råd for teknikk- og industriell produksjon vedtok følgende i rådsmøtet 9. september 
2020 under sak 39-19 Deltakelse på arbeid med å utvikle kunnskapsgrunnlaget for å 
ivareta og oppdatere det yrkesfaglige utdanningstilbudet: 

«FRTIP mener problemstillingen er interessant, men at det er svært uheldig at det kommer 
på dette tidspunktet. Med alle fagene i TIP, har ikke rådet kapasitet til å arbeide med dette 
nå. Rådet foreslår derfor en utsettelse til etter at Vg2- og Vg3-læreplanene har blitt sendt 
på høring. Fagansvarlig sender inn FRTIPs vedtak til Utdanningsdirektoratet.» 
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Innspill fra diskusjon:  

- Er statistikk svaret på alt? Uklart hva dette skal brukes til. Bekymring om dette er 
ment å erstatte utviklingsredegjørelsen. Betegnende at FRBA, FREL og FRTIP ikke 
var tilstede på workshopen. 

- Savner informasjon om næringslivets behov.  
- Hva skjer videre etter gjennomført opplæring? Ikke alt som fanges opp i 

statistikkene. 
- Urettferdig sammenligning mellom yrkesfag og studieforberedende på 

gjennomføring når begge deler måles etter fem år, til tross for ulik lengde på 
opplæringen. 

- Ikke alt som fanges opp av statistikkene, elevene påvirkes for eksempel av 
hvilken skole som er nærmest. Hvorfor skal elevene alltid få førstevalget? Henger 
også sammen med dimensjonering. 

- En utfordring at NAV har andre kategorier i bedriftsundersøkelsen enn 
fylkeskommunen. 

Vedtak:  

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon er innstilt på å delta i det videre arbeidet. 
Innspill fra diskusjonen sendes Udir innen fristen 19. juni.  

Sak 25-20 Navneendring på Vg1 teknikk og industriell produksjon 

Utdanningsdirektoratet sendte Kunnskapsdepartementet (KD) en anbefaling om å endre 
navn på Vg1 teknikk og industriell produksjon 23. april 2020. 

Til orientering vil Norsk Industri sende et brev til KD angående navneendringen. Brevet vil 
bli ettersendt rådet. 

Vedtak:  

Udir sendte sin anbefaling til KD 23. april. FRTIP reagerer på at de ikke ble informert om 
brevet før fredag 29. mai. Anbefalingen fra Udir gikk imot flertallet både i Faglig råd og i 
høringen. 

FRTIP er videre kjent med Norsk Industri og Fellesforbundets brev til KD. 

Det er viktig å få vedtatt navn på utdanningsprogrammet og FRTIP ber KD nå fatte 
beslutning i saken. 

Sak 26-20 Ny fremdriftsplan for læreplanarbeidet 

Arbeidsutvalget har presentert forslag til ny fremdriftsplan i møte med Udir 19. mai. 
Forslaget ligger vedlagt. 

Foreløpig ser det ut til at det vil være aktuelt å sende følgende læreplaner på høring i 
midten av august 2020:  

- Samtlige Vg2-læreplaner 
- Vg3 anleggsmaskinmekanikerfaget (skole og bedrift) 
- Vg3 landbruksmaskinmekanikerfaget 
- Vg3 truck- og liftmekanikerfaget 
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- Vg3 kjemiprosessfaget 
- Vg3 laboratoriefaget 

Rådet trenger tid til å kvalitetssikre Vg3-læreplanene. 

Læreplanutkast ettersendes. Alle læreplanene, utenom Vg2 transport og logistikk og 
tilhørende lærefag samt Vg3 tekstilrensfaget. Utdanningsdirektoratet ønsker å sende Vg3-
læreplanene i TIP samtidig som Vg3-læreplanene innen elektrofag. Tidsplanen er ikke 
endelig avklart.   

Vedtak: 

Vg2-læreplanene sendes på høring i august som planlagt. Rådet ber om en tilbakemelding 
på når Vg3-læreplanene sendes på høring. Kontaktpersonene i læreplanarbeidet, Tone og 
Liv, lager en ny tidsplan. 

Sak 27-20 Høringsspørsmål 

I henhold til fremdriftsplan skal faglige råd ferdigstille eventuelle egne spørsmål om 
læreplaner innen 2. juni. Det er ikke et krav at det skal være ekstra høringsspørsmål, men 
det er en mulighet dersom rådet eller Udir ser at det er andre sider ved læreplanen som 
ikke dekkes av standard høringsspørsmål. Et eksempel på dette kan være lengde på 
fagprøven. Et annet eksempel kan være der to fag er slått sammen, og det er behov for å 
vite om begge fagene er ivaretatt tilstrekkelig i ny læreplan.  

Under finner dere standard høringsspørsmål som stilles til alle læreplaner og eksempler på 
læreplanspesifikke spørsmål: 

Spørsmål til høring 

1. Er læreplanen tilstrekkelig fremtidsrettet og relevant for arbeidslivets behov? 
2. Er sentrale verdier synliggjort i læreplanen på en god og relevant måte? 
3. Skole: Beskriver kjerneelementene det mest sentrale innholdet elevene skal lære i 

programfagene? 
Bedrift: Beskriver kjerneelementene det mest sentrale innholdet lærlingene skal lære 
i lærefaget? 

4. Skole: Er de utvalgte tverrfaglige temaene en sentral del av det faglige innholdet i 
programfagene? 
Bedrift: Er de utvalgte tverrfaglige temaene en sentral del av det faglige innholdet i 
lærefaget? 

5. Er de utvalgte grunnleggende ferdighetene integrert i læreplanen på en god måte? 
6. Skole: Ivaretar kompetansemålene det viktigste elevene skal ha lært etter Vg2? 

Bedrift: Ivaretar kompetansemålene det viktigste lærlingene skal ha lært etter 
fullført opplæring? 

7. Legger kompetansemålene til rette for lokal tilpasning? 
8. Skole: Legger kompetansemålene til rette for en god progresjon? 

Bedrift: Legger kompetansemålene til rette for en god progresjon fra trinnene før? 
9. Skole: Åpner læreplanen for å kunne legge til rette for samisk innhold for alle elever? 

Bedrift: Åpner læreplanen for å kunne legge til rette for samisk innhold for alle 
lærlinger? 

10.Skole: Har læreplanen et realistisk omfang sett opp mot timetallet i programfagene? 
Bedrift: Har læreplanen et realistisk omfang? 
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11.Skole: Fungerer tekstene om underveis- og standpunktvurdering godt som en støtte 
for læreren i vurderingsarbeidet? 
Bedrift: Fungerer teksten om underveisvurdering godt som en støtte for instruktøren 
i vurderingsarbeidet? 

12. Er det er en god sammenheng mellom Om faget og Kompetansemål og vurdering? 
13. Er teknologiutviklingen godt ivaretatt i læreplanen? 
14. Er språket i læreplanen klart og tydelig? 

Svar-kategorier: Ja, Nei, Vet ikke 

Kommentarer: Felt for kommentarer under hvert spørsmål 

Eksempler på læreplanspesifikke spørsmål kan være  

15. Er den foreslåtte tidsrammen for fagprøven tilstrekkelig og hensiktsmessig? 

Spørsmål om struktur eller endringer bør ha en forklarende innledning. Hva ble bestemt av 
KD opprinnelig, hva er foreslått endret og hvorfor. Deretter noen relevante spørsmål (ikke 
alle er relevante for alle saker) 

Eksempler på spørsmål om struktur: 

16. Ivaretar læreplanen i tilstrekkelig grad de viktigste elementene fra (fag 1) og (fag 
2)?  

Forslag fra arbeidsutvalget.  

Tilleggsspørsmål til Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefaget:  

- Legger læreplanen i tilstrekkelig grad til rette for progresjon til både Vg3 kjemiprosess og 
Vg3 laboratoriefag?  

Rådsmedlemmene bes komme med innspill på om det er behov for andre tilleggsspørsmål, 
knyttet til  

- Vg2-læreplanene 
- Vg3 anleggsmaskinmekanikerfaget (skole og bedrift) 
- Vg3 landbruksmaskinmekanikerfaget 
- Vg3 truck- og liftmekanikerfaget 
- Vg3 kjemiprosessfaget 
- Vg3 laboratoriefaget 

Foreslått spørsmål til Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefaget bør justeres når ikke Vg3-
læreplanene sendes på høring samtidig som Vg2-læreplanen. 

Forslag i rådsmøtet: 

- Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag: Ivaretar innholdet i Vg2-læreplanen det 
sentrale innholdet i begge fagområdene kjemiprosess- og laboratoriefag?  

- Vg2 transport og logistikk: Ivaretar innholdet i Vg2-læreplanen det sentrale innholdet 
i fagområdene yrkessjåførfaget, logistikkfaget og kran- og løfteoperasjonsfaget? 

Vedtak: 

Rådet godkjenner høringsspørsmålene til Vg2-læreplanene som kom frem i rådsmøtet. 
Rådet kommer tilbake til eventuelle tilleggsspørsmål til Vg3-læreplanene. 
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Sak 28-20 Læreplaner i børsemakerfaget 

Kunnskapsdepartementet har sluttet seg til anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet, og har 
besluttet at Vg2 børsemaker og Vg3 børsemakerfaget skal flyttes fra Vg1 håndverk, design 
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. FRTIP overtar ansvaret for læreplanene for Vg2 børsemaker og Vg3 børsemakerfaget 
etter høringen. 

Vedtak fra rådsmøtet 11. mai 2020: 

«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.» 

Vedlagte læreplaner er språkvasket og vil bli sendt til læreplangruppene 4. juni for en siste 
sjekk av faglig innhold + noen kommentarer som har kommet fra FRHDP. 
Læreplangruppene har frist til 8. juni med å gi en tilbakemelding. Dersom FRTIP har 
kommentarer etter denne fristen sørger Udir for en ny gjennomlesning ved behov. 

FRTIP bes om spesielt å se på progresjon fra Vg1 teknikk og industriell produksjon. Se den 
nye læreplanen for Vg1 teknikk og industriell produksjon her. 

Vedtak: 

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon godkjenner at læreplanutkastene sendes på 
høring, med eventuelle kommentarer. Representantene fra lærerorganisasjonene tar en 
kort gjennomgang for å se om det er noe som ikke passer med Vg1-læreplanen, og gir 
tilbakemelding til fagansvarlig (svo@udir.no) innen torsdag 11. juni. 

Sak 29-20 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.  
  
I forrige rådsmøte vedtok rådet å avholde et møte mellom Udir og representanter 
fra FRTIP for å vurdere det konkrete innholdet i læreplanene.  Innhold som medfører økte 
kostnader i forhold til dagens læreplaner må behandles av departementet.  
 

https://www.udir.no/lk20/tip01-03
mailto:svo@udir.no
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Møtet som ble holdt mandag 18. mai 2020 skulle ta utgangspunkt i diskusjonene fra 
dialogmøtet, læreplangruppenes forslag til læreplaner og videre arbeid gjort i 
Utdanningsdirektoratet. I møtet deltok Tone Belsby, Liv Christiansen, Leif Aasum, Peter 
Hansen, Håvard Galtestad, Erik Lysenstøen (vara) og Målfrid Rønnevik (vara) fra rådet. 
Varaer Erik Lysenstøen og Målfrid Rønnevik innkalles som fagpersoner under denne saken.  
 
Som videre oppfølging ønsket gruppen et møte med Udir og læreplangruppene, samt et 
møte med Statens Vegvesen. Det er mest hast med å avklare innholdet i Vg2-læreplanen 
for at denne skal kunne sendes på høring i august.  
 
Udir innkaller læreplangruppemedlemmer innen transport og logistikk til et møte for å 
gjennomgå læreplanen i Vg2 transport og logistikk torsdag 18. juni. Arbeidsutvalget 
foreslår at leder i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk, Jørgen Leegård, innkalles til møtet 
for å bidra med perspektiver fra dette utdanningsprogrammet.  
 
Det gjenstår særlig noen problemstillinger knyttet til læreplanen i Vg3 kran- og 
løfteoperasjonsfaget. Dette må behandles nærmere etter sommeren.  
 
Basert på innspillene i møtet 18. mai har Udir utarbeidet et forslag til innhold i læreplaner 
for Vg2 transport og logistikk, som dere finner vedlagt. Dette kan brukes som et 
utgangspunkt for møtet 18. juni. 
 
Målfrid har kommet med innspill til deltakerne i møtet 18. mai knyttet til G11 per e-post. 
Hun foreslår å endre til: «stroppe, anhuke og gi signal ved lossing og lasting, i henhold til 
G11 Løfteredskap». 
 
Innspill fra diskusjon:  

- Viktig å sikre sluttkompetansen. 
- Spørsmål om benevnelse og henvisninger knyttet til truckklasser. Ønsker i 

utgangspunktet å skrive ut hele navn, men i praksis kan dette bli forvirrende. Tar 
sikte på heller å bruke T1, T2 og T4. 

- Relevant for alle fag, og ivaretar kran- og løfteoperasjonsfaget. Formuleringen er 
hentet fra Vg1 bygg- og anleggsteknikk. Det er ikke sikkert de har bruk for 
samme kompetanse. Forslag fra Udir: «i henhold til gjeldende regelverk». Svaret 
avhenger av innholdet i kompetansemålet i Vg1 bygg- og anleggsteknikk. 
Progresjon er også viktig, da dette gjelder Vg2-læreplan. Viktig at elevene får 
opplæringen de har behov for innen faget. Ser nærmere på modulene i møtet 18. 
juni. 

- Farlig gods er relevant for alle lærefagene i programområdet, men det er ikke alle 
som består teoriprøven. Forslag om å ha med krav om bestått prøve i 
vurderingsteksten på Vg3 yrkessjåførfaget. Hvordan dette skal formuleres i 
læreplanen bør tas opp i møtet 18. juni. Forskjellen fra læreplangruppens forslag 
til kompetansemål er gjennomføring istedenfor å bestå. Prøven koster i dag 680 
kroner. 

- G8 og G4 er mest kostnadsdrivende. Kran- og løfteoperasjonsfaget er et dyrt fag, 
og det å flytte kostnader til Vg2 kan føre til at det blir flere læreplasser. Men det 
virker krevende å få til i denne omgang. Samtidig er det nok dette et tog som går 
nå. Landslinjer er kanskje viktigere. En mulighet er å gå bort fra sertifisert og 
dokumentert opplæring og ivareta dette i et kompetansemål lignende løsningen 
for ADR.  
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Vedtak:  
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon stiller seg bak innholdet i 
kompetansemålene som er foreslått av Udir, med presiseringene som kom frem i møtet. 
Rådet ønsker å referere til G11, å bruke truckklasser (T1, T2 og T4) fremfor fullstendige 
navn i kompetansemålene og kompetansemål som ivaretar kjennskap til innhold i G4 og 
G8. Læreplanutkast til Vg2 transport og logistikk blir sendt på innspillsrunde til rådet på e-
post i etterkant av møtet 18. juni, bearbeiding av Udir, og et eventuelt møte med KD. 
 
Sak 30-20 Orientering 

Fylkesbesøk 
Utdanningsdirektoratet har den siste tiden fått flere henvendelser om koronasituasjonen og 
gjennomføring av fylkesbesøk for de faglige rådene i 2020. Vi vil med dette meddele at vi i 
år dessverre må avlyse fylkesbesøk i den form de vanligvis gjennomføres.  

Planlegging av fylkesbesøkene er ressurskrevende, og krever at planleggingen begynner i 
god tid før besøkene gjennomføres. Med den usikkerheten som fortsatt finnes, er det 
vanskelig for oss å planlegge og gjennomføre disse besøkene nå. Vi antar at også 
fylkeskommuner, skoler, lærebedrifter har mye arbeid å ta igjen etter koronasituasjonen, 
og gjennomføring av fylkesbesøk i sin tradisjonelle form vil derfor kunne oppleves som en 
tilleggsbelastning.  

Dersom de faglige rådene ønsker det, vil direktoratet åpne for alternativ gjennomføring 
(webinarer, nettmøter, nettbaserte workshops, mm) med aktører i fylket. De faglige rådene 
vurderer selv om de ønsker en alternativ gjennomføring som ikke innebefatter fysisk møte. 
Udir vil selvsagt legge til rette for en slik alternativ gjennomføring.  

Direktoratet beklager avlysningen, men håper på forståelse for at vi dessverre ser oss nødt 
til å avlyse fylkesbesøkene for 2020 i sin tradisjonelle form.  

Antall permitterte lærlinger 
For å få et bedre bilde av situasjonen for lærlingene og lærekandidatene i denne 
utfordrende koronasituasjonen, innhenter direktoratet i en periode ukentlige tall fra 
fylkeskommunene.  

Tallene viser ikke graderte permitteringer. Endel lærlinger kan bli permittert i f. eks. 40 %. 
Det betyr at de fortsatt kan motta noe opplæring og drive verdiskapning for bedriften. 

Direktoratet henter inn tall ukentlig, som publiseres her hver onsdag. 

Små fag 
Utdanningsdirektoratet har oversendt svar på oppdrag 2020-006 til 
Kunnskapsdepartementet. Svaret finner dere vedlagt til orientering. Direktoratet takker for 
innspillene SRY og de faglige rådene har sendt inn til dette oppdraget.  

Innspill til klagenemnder for industriell overflatebehandling og for grafisk emballasjefaget 
I rådsmøtet 11. mai 2020 vedtok rådet: 

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

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag-og-yrkesopplaring/permitterte-laerlinger/
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For industriell overflatebehandling sender Industri Energi, Fellesforbundet og Norsk Industri 
inn forslag til klagenemndsmedlemmer til fagansvarlige for faglig råd TIP.»  

Organisasjonene jobber fortsatt med å finne kandidater. 

Fordypninger på Vg3 
I oppfølgingsmøtet om fremdrift for Vg2- og Vg3-læreplaner TIP 19. mai 2020 mellom Udir 
og kontaktpersonene fra FRTIP (Tone og Liv) var fordypninger på Vg3 et av temaene. Udir 
og arbeidsutvalget vil ha videre dialog for å avklare prosesser rundt arbeid med læreplaner 
med fordypningsområder. Arbeidsutvalget følger opp dette videre.  
 
Landingssider for høring av læreplaner 
 

I forbindelse med høringen av læreplaner på Vg2 og Vg3 vil Utdanningsdirektoratet 
utarbeide landingssider for høring av læreplaner Vg2 og Vg3 YF, med lenker til egne sider 
for hvert utdanningsprogram – som igjen vil lenke til høringen av læreplanene i dette 
utdanningsprogrammet. Se for eksempel hvordan dette ble løst for innspillsrunden: 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-
lareplaner-pa-yrkesfag--vg2-og-vg3/ 

Landingssidene vil erstatte tradisjonelle høringsbrev og det er derfor viktig med innspill fra 
dere om hva som er sentrale endringer i utdanningsprogrammet i høringen. På bakgrunn av 
innspill fra dere vil fagansvarlige for læreplan i de ulike utdanningsprogrammene i 
samarbeid med kommunikasjonsavdelingen utarbeide tekster. Vi ber dere sende oss innspill 
på sentral informasjon om utdanningsprogrammet som dere mener bør synliggjøres på 
landingssiden. For at de endelige tekstene som utformes på bakgrunn av innspillene skal bli 
leservennlige, er det viktig at de er korte og konsise – men at de ivaretar de viktigste 
endringene som høringsinstansene bør være oppmerksom på. Innspillene kan gjerne være i 
punktform. 

Eksempler 

• Informasjon om nye programområder og lærefag  
• Navneendringer/endringer av struktur som høres sammen med læreplanene 
• Programområder/lærefag som er flyttet mellom utdanningsprogram eller 

programområder 
• Vesentlige endringer i programområder (for eksempel endringer av antall 

programfag) 
 

Frist for innspill er 20. juni. 

Udir utarbeider forslag til innhold som arbeidsutvalget og faglig råd for teknikk og 
industriell produksjon kan gi tilbakemelding på innen fristen.  

Vedtak:  

Rådet tar sakene til orientering. 

Sak 31-20 Ny standardformulering i læreplanen for lengde på fagprøven  

På bakgrunn av diskusjoner rundt lengde på fagprøven og innspill fra faglige råd om at det 
er ønskelig med et bestemt antall dager for å gjennomføre fagprøven, ønsker vi å informere 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg2-og-vg3/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg2-og-vg3/
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faglige råd om at har vi lagt til en ny standardformulering i teksten for vurderingsordning i 
særløp og Vg3 opplæring i bedrift. Dette er til orientering.  

Dersom faglige råd ønsker å bruke den siste varianten må dette legges inn før læreplanene 
sendes på høring. Dersom det forskriftsfestes at fagprøven kun skal gjennomføres på et 
bestemt antall dager, vil det bety at det ikke vil være noe lokalt handlingsrom til å 
bestemme antall dager. Faglige råd må selv vurdere konsekvensene av dette dersom de 
ønsker å bruke den nye formuleringen.   

«Alle skal opp til fagprøven/svenneprøven, som normalt skal gjennomføres … 

• … innenfor en tidsramme på xx- xx virkedager.» 
• ... over minst xx virkedager.» 
• ... over xx virkedager.» 

Innspill fra diskusjon: 

- Det har vært stor frustrasjon og mye frem og tilbake fra Utdanningsdirektoratet. 
Problematisk at det kommer endringer nå på tampen. 

- Bilbransjen ønsker en landsstandard. Mest hensiktsmessig med et fast antall dager, 
så kan en heller være kreativ innenfor disse rammene. 

- Spørsmål om det kan variere mellom lærefag, eller om det skal være felles for alle 
lærefagene i TIP. Fra Udir: Det er åpent for variasjon mellom lærefagene, men 
samtidig er det viktig å se på helhet i læreplanverket. 

- Alternativ 2 har ingen øvre grense, noe som kan være problematisk. 

Vedtak:  

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon tar saken til informasjon, men mener at det 
er uheldig at det kommer endringer på tampen av læreplanarbeidet og etter at 
læreplangruppene har levert sine utkast.  
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