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REFERAT FRA RÅDSMØTE I FAGLIG RÅD FOR DESIGN 

OG TRADISJONSHÅNDVERK   

   

Tid: Torsdag 12. mars kl. 09-14. 

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

  

   Fra arbeidstakersiden   Fra arbeidsgiversiden   

Deltakere   Roald Njåstad, Fellesforbundet   
Elise Henden, Fagforbundet  

Solveig Grinder, NHO (til 12.45) 
Lise Fjeld, Spekter   

   Fra skoleverket/skoleeier   Andre organisasjoner   

   Marianne Monsrud, Utdanningsforbundet  

Svein Røed, Utdanningsforbundet   
Sylvi Berg, KS   
  

Inger Smedsrud, Norsk 

håndverksinstitutt   
Martine Eline Mo, Sami Duodji    

   Meldt forfall    Utdanningsdirektoratet   

   Maja Leonardsen Musum, Virke 
Ida Pollestad, Elevorganisasjonen  
Einar Hanisch, YS  
Bjørn Arne Nordahl, Skolenes 
Landsforbund   

Jørn Olav Bekkelund, KS   
Hildegunn Bjørgen, Kulturrådet    

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

   

Dagsorden for rådsmøte i FRDT, 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    
   
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 

Alle delene av læreplanen er viktige. Læreplanen skal utforskes og forstås som et hele.  
 
Læreplanene for Vg2 og Vg3 er under arbeid. Direktoratet og Sametinget har opprettet en 

lesegruppe for videre arbeid der enkelte læreplangruppeledere, koordinatorene for 
læreplanarbeidet og faglig råds kontaktpersoner inngår. Faglig råd jobbet med læreplanene i 

grupper sammen med lesegruppa 11. mars. Gruppene la inn forslag til endringer direkte inn i 
teksten og kommentarer og spørsmål i kommentarbokser. De redigerte læreplanutkastene vil bli 
sendt til læreplangruppene mandag 16. mars.  
 
Den videre framdriftsplanen for arbeidet med læreplaner Vg2 og Vg3 ser slik ut. Det som er 

merket i rødt ble endret i rådsmøtet:  

• 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 
• AVLYST - 1. april – faglig råd møte – gjennomgang av status i arbeidet med læreplanene 
• 2.-3. april – lesegruppesamling (trolig videokonferanse - rådsmedlemmer har mulighet til å 

delta) 
• (5.-13. april – påskeferie) 
• 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  

 

Marianne Monsrud deltok i fellesmøte mellom SRY og faglige råd 11. mars og refererte fra 
diskusjonene. Rådene ønsker å være tettere på fastsettelsen av Vg2- og Vg3-læreplanene enn de 
fikk være på Vg1-planene. Rådene ønsker ikke at noen læreplaner fastsettes uten at de har fått se 
siste versjon. Flere faglige råd ser på gjennomgående temaer, som for eksempel HMS, og mener 
det er hensiktsmessig med relativt like tekster innen nærliggende fag. Også der kjernelementene 

er innholdsmessig likelydende bør tekstene harmoniseres.  
 
Oppsummering etter arbeidet i grupper 11. mars:  
 

- Metallfagene 
Gruppa gikk igjennom alle læreplanene. Kommentarer og innspill er lagt inn direkte. Det 
pågår fortsatt en diskusjon om urmakerfaget. Lesegruppa har skrevet om mye i utkastet 

som læreplangruppa har levert. Dette fikk støtte fra rådsmedlemmene i gruppa.  

Gruppa så at HMS behandles litt ulikt i ulike læreplaner. Dette ble tatt videre inn i 
rådsmøtet.  

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


- Trefagene 

Opptatt av at HMS kommer inn i kjernelementer og gjentas i kompetansemål. Gruppa er 
også opptatt av demokrati og medborgerskap er vesentlig for håndverksfagene, og ønsker 
å komme fram til en felles tekst om dette. Gruppa opplever at det tar tid å jobbe med 

læreplanene, og at det stadig dukker opp nye ting. Men mener at en er på rett vei.  
 

- Tekstilfagene 
Arbeidet hemmes av at rådsmedlemmer ikke har tilgang i Sharepoint. Gruppa jobbet ikke 
med salmakerfaget som er i en endringsprosess. Mener det fortsatt er endel å gjøre med 
herreskredderfaget og kjole- og draktsyerfaget. Mye er bra, men fortsatt ikke tilstrekkelig 
gjennomarbeidet. Mange, og detaljerte kompetansemål, som må gås igjennom en gang til. 

HMS må det jobbes videre med. Og noe uforløst med innovativitet og bransjekunnskap.  
Gruppa mener yrkesutøvere er et begrep som ikke kan brukes på Vg2, mener det er 
riktigere med elever, eventuelt nye yrkesutøvere. Gruppa har ikke jobbet detaljert med 
denne planen, men registrerer at rådets tidligere innspill med å ta inn ulike 
materialgrupper er tatt med og at planen nå er bedre rettet mot alle fagene i 

programområdet. På Vg2 er verbet bruke mye brukt. Dette bør man se mer på. 

Innovasjon og entreprenørskap og digitale verktøy er temaer det fortsatt må jobbes med. 
Det er ikke lik forståelse av hva disse begrepene innebærer.  

 
- Særløpsfagene 

HMS og bærekraftig utvikling er behandlet veldig ulikt i læreplanene. Gruppa ble enige om 
at HMS ikke måtte omtales likt, men at det måtte omtales i alle planene. Det har de lagt 
inn. Bærekraftig utvikling mener gruppa må inn i alle planene. Det er foreslått mange 

endringer i planene. Fortsatt usikkert med seilmaker og gravør.  
 

Monika refererte fra situasjonen i gravørfaget og møtet som har vært gjennomført. Ingen fra 
direktoratet eller rådet deltok i møtet, men har fått tilsendt et kortfattet referat.  
 
 

Vedtak:  

Rådsmøter fram til sommeren: Rådet avlyser møtet 1./2. april, men ønsker å få læreplanene 

tilsendt etter at læreplangruppene har gitt sine innspill 30. mars. Videre vil rådet få tilsendt 

utkastene som sendes til språkvask 4. mai. I rådsmøte 11. og 12. mai vil rådet gi nye 

kommentarer og innspill til læreplanene. Rådet vil videre få tilsendt læreplanutkastene etter 

språkvask og vurderinger fra læreplangruppene 8. juni. Rådet flytter rådsmøtet i juni til 11. juni.  

Gravørfaget: Faglig råd ønsker ikke en læreplan som kombinerer mål fra sølvgravørfaget og 

stålgravørfaget. Rådet har erfaring med at slike kombinerte fag skaper vanskeligheter for 

gjennomføring av læretiden da det er få aktuelle lærebedrifter som kan gi opplæring i alle delene 

av læreplanen. Rådet ønsker at gravørfaget rendyrkes som et sølvgravørfag i læreplanen. Dersom 

det er et behov i arbeidsmarkedet for kompetanse innen stålgravering mener rådet dette må 

vurderes opprettet som et eget fag, fagmiljøet må da søke om opprettelse av stålgravørfaget som 

et eget fag i tråd med retningslinjer for opprettelse av nye fag. Faglig råd ønsker innspill fra 

læreplangruppa på om navnet på dagens gravørfag bør endres til sølvgravørfaget og om dette kan 

høres sammen med nye læreplaner.  

Seilmakerfaget: Rådet avventer tilbakemeldinger fra dialogmøte i fagmiljøet. AU og 

kontaktpersonene vil også delta i møtet.  

Helse, miljø og sikkerhet: Rådet anbefaler at helse, miljø og sikkerhet inngår i et av 

kjerneelementene og i kompetansemål i alle læreplanene. HMS legges i hovedsak til kjerneelement 
som handler om håndverk og materialer og produksjon eller lignende. Rådet mener HMS ikke bør 
være et eget kjerneelement i disse fagene, men inngå i et annet. Rådet trekker fram to 
formuleringer som kan være til inspirasjon:  

- fra Vg2 søm og tekstilhåndverk: ... og innenfor gjeldende regelverk for helse, miljø og 
sikkerhet.  

- Eventuelt for fag hvor det er relevant med mer innhold knyttet til HMS kan denne 
formuleringen være til inspirasjon: Videre handler kjerneelementet XXX om 
ergonomiske arbeidsstillinger og bevegelser i ett fysisk krevende arbeid. Det betyr å 



arbeide i tråd med gjeldene helse-, miljø- og sikkerhetsregler ved at bruk av verneutstyr, 

datablad og bruksanvisninger er en integrert del av alt verkstedarbeid.  

Rådet trekker fram følgende kompetansemål som kan brukes i flere fag:  

- anvende og vedlikeholde maskiner, verktøy og utstyr i henhold til gjeldende helse-, miljø- 
og sikkerhetsregler.  

- gjøre rede for og bruke gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i alt sitt arbeid på 
verkstedet.  

 
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. Direktoratet har oversendt forslaget og 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.  

 
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. Direktoratet ber derfor om at de faglige rådene sender en 

begrunnet søknad og setter opp to alternative fylker med tidspunkt i sin søknad.  

Vedtak: Rådet søker om fylkesbesøk til Troms og Finnmark eller alternativt Vestland.   
Forslag til tidspunkt er september/ oktober. Monika utformer en søknad med begrunnelse som 
oversendes til rådsmedlemmene for innspill sammen med utkast til referat. Se utkast vedlagt 
referatet.  

 

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. Brev var vedlagt innkallingen. 
• 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. Monika gav en kort 
gjennomgang i rådsmøtet. Presentasjon er vedlagt referatet.  

  
Vedtak: Rådet tar sakene til orientering.  

 

Eventuelt  
 
Oppsummering fra møte mellom SRY og faglige råd om høringer av Liedutvalgets utredning og 
opplæringslovutvalgets utredning.  
 

- Opplæringslovutvalget om å ikke hjemle samarbeidet med faglige råd og SRY i 
opplæringsloven 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/her-er-nye-lareplaner---vg1-yrkesfag/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/her-er-nye-lareplaner---vg1-yrkesfag/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/etterutdanningsmateriell-fag-og-yrkesopplaring/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/etterutdanningsmateriell-fag-og-yrkesopplaring/


- Liedutvalget – voksnes rett til videregående opplæring, om regionale kompetansesentre og 
personer med studieforberedende som har mulighet til å ta yrkesfag.  

- SRY vil lage uttalelser som de videreformidler til rådene. (Oppdatering etter rådsmøtet – 
SRY har avlyst planlagte møter i mars og april noe som kan forsinke arbeidet med 
uttalelsen) 

- Marianne videreformidler presentasjonen fra utvalget. 

- Rådet utformer et høringssvar i maimøtet. 


