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INNKALLING TIL RÅDSMØTE I FAGLIG RÅD FOR HÅNDVERK, 

DESIGN OG PRODUKTUTVIKLING  
 

Tid: Torsdag 11. juni kl. 09-15, lunsj fra kl. 11-12. 
Sted: Nettmøte - Teams  

 

   Fra arbeidstakersiden   Fra arbeidsgiversiden   

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

Solveig Grinder, NHO  
Lise Fjeld, Spekter   
  

   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   
Ida Pollestad, Elevorganisasjonen   

   Meldt forfall    Utdanningsdirektoratet   

   Hildegunn Bjørgen, Kulturrådet   
Maja Leonardsen Musum, Virke 
  

Monika Thollefsen, avdeling for kunnskap 
og formidling,    
Marianne Westbye, avdeling for læreplan 
videregående opplæring  
Inger Anne Klemmetsen, Sametinget 

   
Dagsorden for rådsmøte 4 i 2020:   

   
21.4.2020  Godkjenning av innkalling    
22.4.2020  Forberedelser til høring av læreplaner Vg2 og Vg3 

23.4.2020  Høring NOU 2019:25 Med rett til å mestre 
24.4.2020  Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov 

25.4.2020 Innspill til indikatorer for monitorering av yrkesfaglige utdanningsprogram 
26.4.2020 Fylkesbesøk 
27.4.2020  Orienteringssaker   

• Status for læreplanarbeidet i de faglige rådene 
• Status for tilbudsstruktursaker  

 Eventuelt   
  

 

 

 

 

 

 

 



Saksliste:      

      
21.04.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden til rådsmøte    
   
Forslag til vedtak:  
Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling godkjenner innkalling og dagsorden.   

   

22.4.2020  Forberedelser til høring av læreplaner Vg2 og Vg3 
Utkast til læreplaner for Vg2 og Vg3 har vært til språkvask. De vil bli sendt til læreplangruppene 
med kommentarer fra faglig råd og språkvaskerne 4. juni. Læreplangruppene gir sine 
tilbakemeldinger innen 8. juni. Læreplanene sendes til gruppene i faglig råd på ettermiddagen 9. 

juni for gjennomlesing før rådsmøtet 11. juni.  
 
Gjennomgang av hvordan rådets innspill fra maimøtet er ivaretatt 

Gruppene ser igjennom læreplanene før møtet, og gir en kort oppsummering i rådsmøtet om 
hvordan deres innspill fra forrige møte er ivaretatt. Gruppene vurderer både innspill om 
tverrfaglige tema, arbeidslivets parter og andre innspill.  
 

Ny standardformulering i teksten for vurderingsordning i særløp og Vg3 opplæring i 
bedrift 
Udir har lagt til en ny standardformulering i teksten for vurderingsordning i særløp og Vg3 
opplæring i bedrift. Det er nå tre mulige varianter:  
«Alle skal opp til fagprøven/svenneprøven, som normalt skal gjennomføres … 

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

• ... over minst xx virkedager.» 

• ... over xx virkedager.» 
 

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. Se brev til rådet om saken vedlagt.  
 
Landingssider for høring av læreplaner Vg2 og Vg3  

I forbindelse med høringen av læreplaner på Vg2 og Vg3 vil vi 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. På bakgrunn av innspill fra rådene vil 
fagansvarlige for læreplan i de ulike utdanningsprogrammene i samarbeid med 
kommunikasjonsavdelingen utarbeide tekster. Udir ber om innspill til tekster innen 20. juni. Se 
brev til rådet om saken vedlagt.  

 

Høringsspørsmål 
I rådsmøtet drøfter rådet igjen om det er behov for fagspesifikke høringsspørsmål til enkelte av 
læreplanene. Se de faste høringsspørsmålene vedlagt innkallingen.  
 
Arbeid med høringen 
Hvordan skal rådet jobbe for å få inn høringssvar? Fra tidligere vet vi at det kan komme inn få 
svar til disse fagene. Hvordan engasjere fagmiljøene? Høringskonferanse? Sende ut meldinger til 

aktuelle fagmiljøer?  
 
Plan for læreplanarbeidet høsten 2020 
Plan for høsten under og etter høring – vurdere muligheten for et ekstra møte i desember. AU 
foreslår et ekstra rådsmøte i desember 9. eller 10. og et todagersmøte i oktober, 5. og 6. eller 6. 
og 7. 

 
Forslag til vedtak: Foreligger ikke.  

 

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/


23.4.2020  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/ 

 
I rådsmøtet 11. mai diskuterte rådet saken og vedtok følgende: Det utarbeides et forslag til 

høringsinnspill til neste rådsmøte. Rådsmedlemmene oppfordres til å sende inn innspill innen 25. 

mai. Marianne, Lise og Solveig bearbeider et forslag til innspill før rådsmøtet. Arbeidsgruppen har 

utarbeidet et forslag til høringssvar. Arbeidsgruppen har ikke mottatt innspill fra 

rådsmedlemmene.  

Forslag til vedtak: Se utkast til høringssvar vedlagt innkallingen.  

 
24.4.2020  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/ 
 
I rådsmøtet 11. mai diskuterte rådet saken og vedtok følgende: Det utarbeides et forslag til 

høringsinnspill til neste rådsmøte. Rådsmedlemmene oppfordres til å sende inn innspill innen 25. 

mai. AU bearbeider et forslag til innspill før rådsmøtet. AU har utarbeidet et forslag til høringssvar. 

AU har ikke mottatt innspill fra rådsmedlemmene.  

Forslag til vedtak: Se utkast til høringssvar vedlagt innkallingen. 

 

25.4.2020 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. Se rapporten vedlagt innkallingen.  
 
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 Udir en tilbakemelding på:  

• hvilke indikatorer dere mener er mest relevante? 

• hvordan dere ønsker å være involvert i den videre prosessen? 
 

Se spesifikke spørsmål og mer omtale av saken i vedlegg til innkallingen. Stine Viddal Øi vil legge 
fram saken for rådet i rådsmøtet.   
 
Forslag til vedtak: Foreligger ikke.   
 

26.4.2020  Brev fra Udir om avlysning av årets fylkesbesøk 
Utdanningsdirektoratet har besluttet å avlyse fylkesbesøk i den form de vanligvis gjennomføres.  
De faglige rådene som ønsker det, kan planlegge alternativ gjennomføring (webinarer, nettmøter, 

nettbaserte workshops, mm) med aktører i fylket. Se e-post sendt fra Udir til de faglige rådene 
vedlagt.  
  

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/


Forslag til vedtak: Rådet utsetter fylkesbesøket til 2021.  

 

 

27.4.2020  Orienteringssaker   
• Status for læreplanarbeidet i de faglige rådene – Monika informerer 
• Status for tilbudsstruktursaker – Monika informerer 
• Små fag og kompetansesentre – Monika informerer 

• Mulig ny bransjeorganisasjon – Solveig informerer 
•  

Forslag til vedtak: Rådet tar sakene til orientering.  
 
 

 

Eventuelt  


