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REFERAT FRA RÅDSMØTE I FAGLIG RÅD FOR HÅNDVERK, DESIGN 

OG PRODUKTUTVIKLING   
   

Tid: Mandag 11. mai 9-14.30 og tirsdag 12. mai kl. 09-15.0. 

Sted: Teams videomøte 

 

   Fra arbeidstakersiden   Fra arbeidsgiversiden   

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

Solveig Grinder, NHO  
Lise Fjeld, Spekter   
Maja Leonardsen Musum, Virke 
  

   Fra skoleverket/skoleeier   Andre organisasjoner   

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

Landsforbund   
  

Inger Smedsrud, Norsk 
håndverksinstitutt   
Hildegunn Bjørgen, Kulturrådet   

Ida Pollestad, Elevorganisasjonen   

   Meldt forfall    Utdanningsdirektoratet og 
Sametinget 

   Martine Eline Mo, Sami Duodji   
Sylvi Berg, KS   
Jørn Olav Bekkelund, KS    

Monika Thollefsen, divisjon for 
kunnskap, analyse og formidling,    
Marianne Westbye, divisjon for læreplan 
og vurdering  
Inger Anne Klemmetsen, Sametinget  
  

   
Dagsorden for rådsmøte mandag 11. og 12. 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    
   
Vedtak:  
Faglig råd for design og tradisjonshåndverk godkjenner innkalling og dagsorden.   

   

16.03.20 Arbeid med læreplaner Vg2 og Vg3 

 
Læreplanene for Vg2 og Vg3 er under arbeid og ble sendt til språkvask 4. mai. Rådet hadde før 
møtet fått tilsendt læreplanene som er sendt på språkvask.  

 
Marianne Westbye orienterte om status i læreplanarbeidet. Se presentasjon vedlagt. Også Inger 
og Inger Anne gav korte orienteringer.  

 
Rådet fikk en kort orientering fra møte om seilmakerfaget der forholdet mellom tradisjon, marked 
og nye produksjonsforhold ble diskutert. Møtet resulterte i at en fagperson ble lagt til i 
læreplangruppa. Læreplanarbeidet går etter planen. Det er viktig at fagmiljøene oppfordres til å 

engasjere seg i høringen av denne læreplanen.  
 

Rådet ble oppfordret til å foreslå fagspesifikke høringsspørsmål for de ulike læreplanene. Dette kan 
det også jobbes videre med i rådsmøtet 11. juni.  
 
Rådet jobbet med læreplanene i grupper. Hver gruppe sender inn innspill til læreplanene til 
fagansvarlig læreplan i Udir.  

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

• 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  
 

Vedtak: Rådet vurderer at læreplanarbeidet har hatt god utvikling og at kvaliteten på planene i 

hovedsak er god. Samtidig er det fortsatt noe som gjenstår på sammenheng mellom de ulike 

delene. Videre bærer noen av kompetansemålsettene fortsatt preg av å være sjekklister og må 

utvikles videre for å ivareta hele kompetansebegrepet. Rådet har lagt inn kommentarer direkte i 

læreplanene og videresendt dette til fagansvarlig læreplan i Udir.  

Rådet er informert om at 7 læreplangrupper ønsker å beholde HMS som kjerneelement (jf. rådets 

vedtak i møte 12. mars). Rådet har ingen innvendinger til dette på nåværende tidspunkt. Om HMS 

generelt, mener rådet dette temaet bør komme tydeligere fram i flere av kompetansemålsettene. 

Se kommentarer i læreplanene.   

Rådet oppfordrer til at læreplangruppene gjør en vurdering av om de tverrfaglige temaene kan tas 

inn der de ikke står i dag.  

Rådet foreslår at det utvikles et høringsspørsmål om fag- og svenneprøven til alle læreplanene.  

Rådet ønsker at det formuleres mål i Vg3-læreplanene om rettigheter og plikter til arbeidsgiver og 

arbeidstaker, men er åpen for at det gjøres ulike vurderinger mellom fag. Rådet har lagt inn 

forslag til formuleringer i enkelte av læreplanene, og vist til eksempler fra andre læreplaner.  

F.eks. mener rådet at dette eksemplet i Mariannes presentasjon, fra en læreplan i bygg- og 

anleggsteknikk, bør vurderes:  

 
Partsamarbeidet er foreslått ivaretatt i et kjerneelement med formuleringen: 

«Det handler også om å drøfte regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet og reflektere over egen praksis» 

Dette følges opp i kompetansemålet: 

«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.» 



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/ 

Rådet har sendt brev til SRY med innspill til høring av NOU 2019:23 og NOU 2019:25. Se vedlegg. 

Vedtak: 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.  

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/ 

Rådet har sendt brev til SRY med innspill til høring av NOU 2019:23 og NOU 2019:25. Se vedlegg.  

Vedtak: 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.  

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 

 

Vedtak: Rådet støtter en prioritering av læremidler for Vg2-tilbudene. Rådet mener følgende Vg2-

tilbud bør prioriteres (i prioritert rekkefølge): Vg2 søm og tekstilhåndverk, Vg2 båtbyggerfag, Vg2 

ur- og instrumentmaker.  

 

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.  
• 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/ 

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/
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/


• 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  


