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INNKALLING TIL RÅDSMØTE I FAGLIG RÅD FOR HÅNDVERK, 

DESIGN OG PRODUKTUTVIKLING   

   

Tid: Torsdag 12. mars kl. 09-15. 

Sted: Utdanningsdirektoratet, Schweigaards gate 15B, 3. etasje 

  

   Fra arbeidstakersiden   Fra arbeidsgiversiden   

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

Solveig Grinder, NHO (til 12.45) 
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   
Hildegunn Bjørgen, Kulturrådet   

   Meldt forfall    Utdanningsdirektoratet   

   Maja Leonardsen Musum, Virke 
Ida Pollestad, Elevorganisasjonen   

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

   
Dagsorden for rådsmøte i FRHDP, torsdag 12. mars 2020:   

   
10.2.2020  Godkjenning av innkalling    
11.2.2020  Arbeid med læreplaner Vg2 og Vg3 
12.2.2020  Forslag om å overføre optronikerfaget til elektrofag   
13.2.2020  Fylkesbesøk 

14.2.2020  Orienteringssaker   
Nye læreplaner for Vg1 yrkesfag er fastsatt og publisert 
Filmer på Udir.no 
Statistikk publisert i februar  

 Eventuelt   
  

 

 

 

 

 

 

 



Saksliste:      

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

   

11.02.20 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. Læreplangruppene leverte sine utkast 1. november. 
Disse har blitt bearbeidet videre både med språklige og faglige endringer. Direktoratet og 

Sametinget har opprettet en lesegruppe for videre arbeid med læreplanene der enkelte 

læreplangruppeledere, koordinatorene for læreplanarbeidet og faglig råds kontaktpersoner inngår. 
Lesegruppa, i samarbeid med direktoratet og Sametinget, har bearbeidet læreplanene. Endringer 
er markert med spor endring. Faglig råd fikk tilsendt de bearbeidede læreplanene 2. mars. Doudji-
læreplanene ettersendes. 
 
Faglig råd jobber med læreplanene i grupper sammen med lesegruppa 11. mars. Gruppene legger 

inn forslag til endringer direkte inn i teksten og eventuelle kommentarer og spørsmål i 
kommentarbokser (se dagsorden for begge dagene og gruppeinndeling vedlagt).     
 
I rådsmøtet 12. mars oppsummeres arbeidet i gruppene og rådet diskuterer overordnede temaer, 
fag som må avklares og følges opp videre og innspill til videre prosess.   
 

Den videre framdriftsplanen for arbeidet med læreplaner Vg2 og Vg3 ser slik ut:  

• 17.-18. februar – lesegruppesamling 

• 2. mars får rådsmedlemmene tilsendt læreplanene  
• 11. mars møte med lesegruppe og faglig råd – jobbe gruppevis 
• 12. mars- rådsmøte – rådet går igjennom Vg2 - progresjon og Vg3 faglig innhold – 

etterarbeid 
• 16. mars – læreplanene sendes til alle læreplangruppene for gjennomlesing og sjekk av 

faglig innhold 

• 30. mars frist for læreplangruppene med å gi tilbakemelding 
• 1. april – faglig råd møte – gjennomgang av status i arbeidet med læreplanene 
• 2.-3. april – lesegruppesamling  
• (5.-13. april – påskeferie) 
• 4. mai frist for oversendelse til språkvask (Udir) 
• 11. mai – rådsmøte – avklare høringsspørsmål  

• 2. juni frist for ferdig fra språkvask 
• Ca. 3./4.juni- læreplanene sendes til alle læreplangruppene for gjennomlesing og sjekk av 

faglig innhold 

• 9. juni frist for læreplangruppene med å gi tilbakemelding 
• 10. juni – rådsmøte – ferdigstillelse til høring 
• 15. august – 15.november – høring  

 

Følgende punkter er til oppfølging fra forrige rådsmøte:  

 
➢ AU vurderer hvorvidt det er behov for å kalle inn læreplangruppene og eventuelt andre 

fagpersoner i gravørfaget, treskjærerfaget og seilmakerfaget til dialog disse dagene. 
Vurderingen gjøres i samarbeid med Marianne W, Inger og Svein.  

o Tom Roy Aas fra læreplangruppa for gravørfaget og Monika møter T.H. Marthinsen 

i Tønsberg om stålgravørdelen av gravørfaget 9. mars. 

o Det planlegges et dialogmøte om seilmakerfaget i mars – tentativ dato er 20. 
mars.  

➢ Det settes av tid i møtet i april til å vurdere bruk av begrepet kulturarv og de tverrfaglige 

temaene i læreplanene.  

o følges opp i rådsmøte 11. og 12. mars.  
 

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


 

Forslag til vedtak: Foreligger ikke.  

12.02.20 Forslag om å overføre optronikerfaget til elektrofag   
 
Utdanningsdirektoratet har mottatt forslag om overføring av optronikerfaget fra 
utdanningsprogrammet for håndverk, design og produktutvikling til utdanningsprogrammet for 
elektrofag.  
 
Utdanningsdirektoratet ber om en begrunnet tilbakemelding fra Faglig råd elektrofag og Faglig råd 
for håndverk, design og produktutvikling på om faget bør overføres til utdanningsprogrammet for 

elektrofag. Vedlagt finner dere forslag om overføring av optronikerfaget samt utkast til læreplan 
Vg3 pr 1. november 2019.  
 
Dersom det er behov for mer informasjon om faget og problemstillingene kan ressursperson for 

faget Jan Sverre Haugen jan-sv-h@online.no delta på møte med rådet. Frist for tilbakemelding 1. 
april 2020. 
 
Forslag til vedtak: Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling er positive til forslaget om å 
flytte optronikerfaget til utdanningsprogrammet for elektrofag. Optronikerfaget har vært med på 
en svært omfattende teknologisk utvikling. Faget har gått fra å være et håndverksfag til å bli et 
høyteknologisk fag som arbeider med avanserte instrumenter og skreddersydde løsninger innen 

elektro-optikk for militære og sivile formål. Rådet har forståelse for fagets ønsker om å bli overført 
til et mer relevant utdanningsprogram og støtter søknaden. 

 

13.02.20 Fylkesbesøk 2020 
De faglige rådene kan søke om å gjennomføre et fylkesbesøk i året. Hensikten med fylkesbesøk er 

dialog mellom rådene, fylkeskommunene, skolene og arbeidslivet om utdanningsprogrammet.  

Utdanningsdirektoratet ønsker å få en oversikt over hvilke råd som ønsker å søke om å 

gjennomføre fylkesbesøk i 2020. For å unngå for stor belastning på enkeltfylker ønsker vi å fordele 

fylkesbesøkene på ulike fylkeskommuner. I tillegg ønsker direktoratet at besøkene spres på ulike 

fylker, slik at informasjon om de faglige rådenes arbeid blir bedre kjent i flest mulig fylker. Vi ber 

derfor om at de faglige rådene sender en begrunnet søknad og setter opp to alternative fylker med 

tidspunkt i sin søknad. Erfaringsmessig viser tidligere fylkesbesøk en gjennomsnittlig kostnad på 

Kr. 7. 500,- pr. medlem (inklusive diettutgifter) på fylkesbesøk. Dette er også rammen for 

fylkesbesøk 2020. 

Direktoratet ber om begrunnet søknad for fylkesbesøk 2020 innen 1. mars 2020. (Rådet har fått 

innvilget utsatt frist) 

Forslag til vedtak: Rådet søker om fylkesbesøk til Troms og Finnmark, Bardufoss vgs. eller 
alternativt Oslo.  
 

  
14.02.20 Orienteringssaker   

• Nye læreplaner for Vg1 yrkesfag er fastsatt og publisert. Finn alle læreplanene her:  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/her-er-nye-lareplaner---
vg1-yrkesfag/ 

• Orientering om søknader om kryssløp, se vedlagt brev. 
• Nye filmer om hvordan du som elev kan forberede deg for å få læreplass på Udir.no 

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/etterutdanningsmateriell-
fag-og-yrkesopplaring/  

• Presentasjon av aktuell statistikk og rapporter publisert i februar 

✓ På www.udir.no/statistikk finner dere nylig publiserte tall over søkere som har fått 
læreplass, elevers fagvalg i VGO, overganger i videregående opplæring, fag- og 
svennebrev, lærlinger og nye lærlinger og gjennomføring av læretiden.  

✓ På www.udir.no/forskning-og-rapporter finner dere elev- og lærlingundersøkelsen 

2018 og Spørsmål til skole-Norge høsten 2019.  
Monika gir en kort gjennomgang i møtet.  
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Eventuelt  


