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INNKALLING TIL RÅDSMØTE I FAGLIG RÅD FOR DESIGN 

OG TRADISJONSHÅNDVERK   

   

Tid: Mandag 11. mai og tirsdag 12. mai kl. 09-15. 

Sted: Nettmøte  

 

   Fra arbeidstakersiden   Fra arbeidsgiversiden   

Deltakere   Roald Njåstad, Fellesforbundet   
Einar Hanisch, YS  
Elise Henden, Fagforbundet   
  

Solveig Grinder, NHO (til 12.45) 
Lise Fjeld, Spekter   
Maja Leonardsen Musum, Virke 
  

   Fra skoleverket/skoleeier   Andre organisasjoner   

   Marianne Monsrud, Utdanningsforbundet  
Svein Røed, Utdanningsforbundet   
Bjørn Arne Nordahl, Skolenes 

Landsforbund   
Sylvi Berg, KS   
Jørn Olav Bekkelund, KS   
  

Inger Smedsrud, Norsk 
håndverksinstitutt   
Martine Eline Mo, Sami Duodji   
Hildegunn Bjørgen, Kulturrådet   
Ida Pollestad, Elevorganisasjonen   

   Meldt forfall    Utdanningsdirektoratet   

      Monika Thollefsen, avdeling for kunnskap 
og formidling,    
Marianne Westbye, avdeling for læreplan 
videregående opplæring  
  

   

Dagsorden for rådsmøte i FRDT, mandag 11 mai 2020:   
   
15.3.2020  Godkjenning av innkalling    
16.3.2020  Arbeid med læreplaner Vg2 og Vg3 
17.3.2020  Høring NOU 2019:25 Med rett til å mestre 
18.3.2020  Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov 
19.3.2020 Læremidler 
19.3.2020  Orienteringssaker   

• Fylkesbesøk 

• Statistikk over permitterte lærlinger 
• SRYs høringssvar til høring om midlertidige utvidelser i retten til 

påbygging til generell studiekompetanse som følge av utbruddet av Covid-
19.  

• Status for læreplanarbeidet i de faglige rådene 
• Nyhetsbrev om godkjenningsordning for utenlandsk fag- og 

yrkesopplæring.  
• Informasjon om videre arbeid med fordypninger på Vg3 

 Eventuelt   
  

 



 

 

 

 

 

 

Saksliste:      

      
15.03.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden til rådsmøte    
   
Forslag til vedtak:  
Faglig råd for design og tradisjonshåndverk godkjenner innkalling og dagsorden.   
   

16.03.20 Arbeid med læreplaner Vg2 og Vg3 

 

Læreplanen for Vg1 er fastsatt. Les den her: https://www.udir.no/lk20/dth01-01 Læreplanene for 

Vg2 og Vg3 er under arbeid og ble sendt til språkvask 4. mai.  
 
Den videre framdriftsplanen for arbeidet med læreplaner Vg2 og Vg3 ser slik ut:  

• 4. mai frist for oversendelse til språkvask (Udir) 
• 11. og 12. mai – rådsmøte – avklare høringsspørsmål, jobbe videre med læreplanene – 

kompetansebegrepet og formulering av kompetansemål, progresjon etc.   
• 2. juni frist for ferdig fra språkvask 

• Ca. 3./4.juni- læreplanene sendes til alle læreplangruppene for gjennomlesing og sjekk av 
faglig innhold 

• 8. juni frist for læreplangruppene med å gi tilbakemelding 
• 11. juni – rådsmøte – ferdigstillelse til høring 

• 15. august – 15.november – høring  
 

Følgende punkt er til oppfølging fra forrige rådsmøte:  
 

➢ Seilmakerfaget: Rådet avventer tilbakemeldinger fra dialogmøte i fagmiljøet. AU og 
kontaktpersonene vil også delta i møtet.  

 
Inger, Lise og Marianne Westbye orienterer fra møtet.  

 

Status fra kontaktpersonene og fagansvarlig læreplan: Det er gjort til dels store endringer i 
læreplanene etter læreplangruppene leverte i november. Også rådet har vært involvert med 
innspill etter rådsmøtet i mars. Forslag til endringer ble formidlet til læreplangruppene i mars/april, 
og de har gitt sine tilbakemeldinger. I april har kontaktpersonene fra faglig råd, koordinatorene, 
Udir og Sametinget, sammen med Sámiid Duodjis representant fra faglig råd, jobbet med å ta inn 
ulike innspill og ferdigstilt læreplanene for språkvask. Læreplanene ettersendes til rådet 5. mai.    

Følgene områder vil fortsatt bearbeides:  

➢ Tekstene om tverrfaglige tema 
➢ Kompetansemålene - skal koble kunnskaper, ferdigheter, kritisk tenkning og refleksjon 
➢ Videre er det fortsatt faglige spenninger i noen fag, som det bør følges med på. Det gjelder 

blant annet kurvmakerfaget, seilmakerfaget, urmakerfaget, gravørfaget 

➢ HMS – her har læreplangruppene fått informasjon om at rådet ønsker dette skal integreres 
i kjerneelement (ref. vedtak 12.03.2020), men enkelte læreplangrupper ønsker eget 
kjerneelement på dette. Fagansvarlig læreplan og kontaktperson har forståelse for at dette 
ønsket, og ønsker at rådet vurderer det på nytt for de aktuelle læreplanene.   

 
Høringsspørsmål. Rådet kan foreslå fagspesifikke høringsspørsmål for de ulike læreplanene. Mer 
informasjon om dette ettersendes sammen med læreplanene 5. mai.   

 
Forslag til vedtak: Foreligger ikke.  

 

https://www.udir.no/lk20/dth01-01


17.03.20 Høring NOU 2019:25 Med rett til å mestre 

Et offentlig utvalg ledet av Ragnhild Lied leverte sin utredning, NOU 2019: 25 Med rett til å 

mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring, til kunnskaps- og integreringsministeren 

17. desember 2019. Utvalget foreslår flere tiltak som skal hjelpe elevene til å mestre opplæringen 

slik at de blir kvalifisert for videre utdanning, arbeidslivet og aktiv samfunnsdeltakelse. 

Høringsfrist: 01.07.2020 

Les høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-nou-201925-med-rett-

til-a-mestre/id2685506/ 

Rådsmedlemmene fikk, 30.04.2020, tilsendt utkast til brev til SRY med forslag til innspill til høring 

av NOU 2019:23 og NOU 2019:25. Brevet ettersendes 05.05.2020 etter det er sendt til SRY. 

Rådet bygger videre på disse temaene i rådsmøtet, i tillegg til andre temaer som spilles inn i 

rådsmøtet.  

Forslag til vedtak: Foreligger ikke.  

 18.03.20 Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov 

Et offentlig utvalg, ledet av Jon Christian Fløysvik Nordrum, leverte sin utredning NOU 2019: 23 

Ny opplæringslov til kunnskaps- og integreringsministeren 13. desember 2019. Utvalget foreslår 

en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov.  

Høringsfrist: 01.07.2020 

Les høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2687171/ 

Rådsmedlemmene fikk, 30.04.2020, tilsendt utkast til brev til SRY med forslag til innspill til høring 

av NOU 2019:23 og NOU 2019:25. Brevet ettersendes 05.05.2020 etter det er sendt til SRY. 

Rådet bygger videre på disse temaene i rådsmøtet, i tillegg til andre temaer som spilles inn i 

rådsmøtet.  

Forslag til vedtak: Foreligger ikke 

19.03.20 Læremidler 

Utdanningsdirektoratet lyser årlig ut tilskudd til utvikling av læremidler innen fire kategorier: 

smale fagområder, særskilt tilrettelagte læremidler, læremidler for minoritetsspråklige elever og 

parallellutgaver. Bakgrunnen for utlysningen av tilskudd til læremidler innenfor disse områdene er 

Stortingets årlige bevilgning over Prop. 1 S, kap. 220, post 70. Tilskuddsmidlene skal bidra til 

utvikling av produksjon av læremidler der det ikke er markedsgrunnlag for kommersiell utgivelse. 

 

Utdanningsdirektoratet foreslår for 2020 å prioritere eventuelle søknader for Vg2-løp som ble 

tildelt midler i 2019 for Vg1-prosjekter. Det betyr en kunngjøring i 2020 der vi prioriterer ett 

læremiddel per programområder på Vg2 til: 

• frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 

• salg, service og reiseliv 

• informasjonsteknologi og medieproduksjon 

• håndverk, design og produktutvikling 

 

Se mer informasjon om læremiddelutvikling i smale fagområder innenfor 

yrkesfaglige utdanningsprogram i vedlegg 1, 2 og 3.  

 

Forslag til vedtak: Foreligger ikke.  

 

14.02.20 Orienteringssaker   
• Fylkesbesøk: Myndighetene fraråder inntil videre unødvendige jobbreiser i lys av 

smittesituasjonen. Sekretariatet ber derfor om at de faglige rådene inntil videre avvente 
planlegging av fylkesbesøk 2020.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-nou-201925-med-rett-til-a-mestre/id2685506/
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/


• Statistikk over permitterte lærlinger: Utdanningsdirektoratet publiserer tall på antall 

permitterte og oppsagte lærlinger i tiden etter innføring i koronatiltak. Les mer om tallene 

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

yrkesopplaring/permitterte-laerlinger/ 

• SRYs høringssvar til høring om midlertidige utvidelser i retten til påbygging til generell 

studiekompetanse som følge av utbruddet av Covid-19. Se vedlegg 4.  

• Status for læreplanarbeidet i de faglige rådene: Utdanningsdirektoratet har foretatt en 

kartlegging av status for læreplanarbeidet i alle de faglige rådene. Vedlegg 5 er en 

oppsummering av kartleggingen samt Utdanningsdirektoratet oppfølging av de ulike faglige 

råd. 

• Nyhetsbrev om godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Vedlegg 6. 
• Fordypninger på Vg3: Informasjon fra Udir om videre arbeid. Vedlegg 7.   

  

Eventuelt  

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

