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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   
Ida Pollestad, Elevorganisasjonen   

   Meldt forfall    Utdanningsdirektoratet   

   Hildegunn Bjørgen, Kulturrådet   
Maja Leonardsen Musum, Virke 
Martine Eline Mo, Sami Duodji   
  

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 

• Små fag og kompetansesentre  

• Mulig ny bransjeorganisasjon 
 Eventuelt   
  

 

 

 

 

 

 



 

Saksliste:      

      
21.04.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden til rådsmøte    
   
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 ble sendt til læreplangruppene med 
kommentarer fra faglig råd og språkvaskerne 4. juni. Læreplangruppene ga sine tilbakemeldinger 
og læreplanene ble så sendt til gruppene i faglig råd 9. juni for gjennomlesing før rådsmøtet.  
 
Gruppene ga en kort oppsummering i rådsmøtet om hvordan deres innspill fra forrige møte er 

ivaretatt.  
 
Marianne Westbye ga en orientering til rådet om status i læreplanarbeidet. Se presentasjon 
vedlagt.  
 
Rådet drøftet ny standardformulering i teksten for vurderingsordning i særløp og Vg3 opplæring i 
bedrift og tekst til landingssider i høringen. Videre drøftet rådet om det er behov for fagspesifikke 

høringsspørsmål til enkelte av læreplanene og hvordan rådet skal jobbe for å engasjere 
fagmiljøene i høringen. Rådet drøftet også sitt eget arbeid med høringen og arbeidet med å 
oppsummere høringsinnspillene.  
 
Vedtak:  
Rådet mener læreplanene er tilstrekkelig gjennomarbeidet til å kunne sendes på høring. 

Det er fortsatt noen læreplaner som kan bearbeides ytterligere med å omformulere mål til å 
omfatte hele kompetansebegrepet. For noen fag er det fortsatt en diskusjon om hvor detaljerte 

kompetansemålene skal være. Videre ønsker rådet å bruke høringen til å se videre på 
sammenhengen mellom de ulike delene av læreplanene.  
 
Til eventuelle avklaringer for læreplanene før høring kan Marianne W. kontakte arbeidsgruppene: 
Marianne, Bjørn Arne/Roald, Solveig/Lise og Inger.  

 
Rådet foreslår å inkludere et spørsmål om balanse mellom tradisjoner og samfunnsutvikling for alle 

fagene i håndverk, design og produktutvikling. For fagene som er med på listen over verneverdige 

tradisjonshåndverk bør også forklaringen nedenfor tas med. Rådet foreslår følgende spørsmål:  

Ivaretar læreplanen en god balanse mellom tradisjonene i faget og samfunnsutviklingen? 

Dette faget er et av de verneverdige tradisjonshåndverksfagene som ivaretar tradisjonelle 
håndverksfaglige teknikker, metoder og materialer. Fagene blir vurdert til å ha en kulturell og 
samfunnsmessig verdi på tross av lavt rekrutteringsbehov. 

 

Rådet ønsker også stille et spørsmål om bærekraft. Et slikt spørsmål utvikles av AU i samarbeid 
med Udir og sendes på kort innspillsrunde til rådet.  
 
Spørsmålene om fag-/ svenneprøve ønsker rådet å behandle som en del av høringen.  
 

Marianne W. sender ut et utkast til tekst til rådet som bygger på teksten fra høringen av Vg1-
læreplanen og forarbeidene til ny tilbudsstruktur. Frist for innspill 18. juni. Eventuelle videre 
avklaringer delegeres til AU.  
 
Rådet planlegger todagers rådsmøte 9. og 10. desember. Datoen 6. oktober beholdes.  
Rådet møtes til et videomøte 27. august kl. 12.00 til 13.00 for å vurdere arbeid med høringen.  

 

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/ 

 
Vedtak: Utkast til høringssvar ble vedtatt med mindre justeringer. Endelig høringssvar sendes 
rådsmedlemmene.  

 

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/ 
 
Vedtak: Utkast til høringssvar ble vedtatt med enkelte justeringer foretatt i møtet.  

 
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. 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? 
 
Stine Viddal Øi presenterte saken for rådet i rådsmøtet.   
 
Vedtak: Rådet mener disse indikatorene er mest relevante som en start: antall elever, andel 

søkere som gir læreplass, antall fag- svennebrev, godkjente lærebedrifter. Rådet ønsker jevnlig 
orientering i rådsmøter, men fortrinnsvis når systemet er tatt i bruk.  
 

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.  
  

Vedtak: Rådet utsetter fylkesbesøket til 2021.  
 

 

27.4.2020  Orienteringssaker   
• Status for læreplanarbeidet i de faglige rådene  
• Status for tilbudsstruktursaker  

• Små fag og kompetansesentre  
• Mulig ny bransjeorganisasjon  

 
Vedtak: Rådet tar sakene til orientering.  
 
 

 

Eventuelt  
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