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Vår saksbehandler: Avdeling for kunnskap og formidling,  
Monika Thollefsen, 932 20 431, mot@udir.no    
    

  

    
    

    
    

Dato: 29.01.2020   
Referanse: 2020/118  

    

                

   

  

  

  

   

  

REFERAT FRA RÅDSMØTE I FAGLIG RÅD FOR HÅNDVERK, DESIGN 
OG PRODUKTUTVIKLING  

    

Tid: Mandag 20. januar kl. 10-16. Lunsj kl. 11.45.   
Sted: Utdanningsdirektoratet, Schweigaards gate 15B, møterom 5, 1. etasje   
   

    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 (til kl. 11.45) 
Birgit Båfjord, Utdanningsforbundet 
(vara for Svein Rød)  

Bjørn Arne Nordahl, Skolenes 
Landsforbund (fra 11.00)  
Sylvi Berg, KS    
    

Inger Smedsrud, Norsk 
håndverksinstitutt    
Martine Eline Mo, Sami Duodji  (via 
skype)  
Hildegunn Bjørgen, Kulturrådet     

    Meldt forfall     Utdanningsdirektoratet    

    Nils Marius Johansen, Spekter    
Svein Røed, Utdanningsforbundet    
Jørn Olav Bekkelund, KS    
Ida Pollestad, Elevorganisasjonen    

Monika Thollefsen, avdeling for kunnskap 
og formidling,     
Marianne Westbye, avdeling for læreplan 
videregående opplæring   
Ida Erstad, avdelingsdirektør, avdeling 
for kunnskap og formidling (fram til kl 
10.45)  

    
Dagsorden for rådsmøte i FRHDP, mandag 20. januar 2020:    

01.01.2020   Godkjenning av innkalling     

02.01.2020   Fagfornyelsen yrkesfag - orienteringer fra Udir og rådets videre arbeid 
03.01.2020   Høring om flytting av Vg2 børsemaker og Vg3 børsemakerfaget 
04.01.2020   Høring om nedleggelse av nautisk instrumentmakerfaget 
05.01.2020 Valg av leder og arbeidsutvalg  
06.01.2020   Oppfølging av fylkesbesøk i 2019  
07.01.2020   Om innvandring og læreplass  
08.01.2020 Oppdrag om små fag og kompetansesentre 

09.01.2020   Orienteringssaker    
• NOU 2019:25 Med rett til å mestre  
• NOU 2019:23 Ny opplæringslov 
• NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom 

• Status for tilbudsstruktursaker innen rådets ansvarsområde  

Møbeltapetsererfaget, salmakerfaget og optronikerfaget 
• Beslutning om YFF i yrkeskompetanseløp 

• Orientering fra møte med statsråden 
• Workshop Oslo Met  

  Eventuelt   
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Saksliste:       

        
01.01.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden til rådsmøte     
    
Vedtak:   
Faglig råd for design og tradisjonshåndverk godkjenner innkalling og dagsorden    
    

02.01.20 Fagfornyelsen yrkesfag - orienteringer og rådets videre 

arbeid 
 

1. Konflikten mellom partene og Udir og utsettelse i læreplanarbeidet  
Ida Erstad orienterte fra   

• møtet mellom SRY og Udir 19. desember der utsettelse ble diskutert, og  
• møtet 10. januar, der avgjørende innflytelse var tema.  

 
Arbeidet med læreplanene på Vg2 og Vg3 for yrkesfaglige utdanningsprogram er utsatt. 

Læreplanene sendes på høring 15. august, ikke 1. februar som tidligere planlagt. Det skal 
nå utvikles egne framdriftsplaner for hvert utdanningsprogram. Rådene og direktoratet 
jobber sammen i alle fasene av læreplanutviklingen fram til og med fastsettelse.  
 
Sametinget fastsetter de samiske læreplanene, og samarbeider med Udir om fastsettelsen 
av Vg1-læreplanene som leder til samiske fag. Det betyr at faglig råd må samhandle med 

Sametinget om de fem læreplanene for duodjifagene.  
 
De faglige rådene har avgjørende innflytelse på faglig innhold i læreplaner på Vg3. Partene 

og direktoratet har blitt enige om en eksaleringstrapp ved konflikter i læreplanarbeidet. 
Uenigheter skal skrives ut og behandles på lavest mulig nivå. Uenighetene skal begrunnes 
i opplæringslov eller forskrift, økonomiske konsekvenser eller konsekvenser for innhold 
eller struktur på Vg1 og Vg2. For fagfornyelsen gjelder også de politisk vedtatte rammene 

for fagfornyelsen. Ved behov involveres ledere i direktoratet og i organisasjonene. Ved 
fortsatt uenighet løftes saken til departementet i fellesskap.   
 

2. Navn på nye utdanningsprogram 
Kunnskapsdepartementet har fastsatt følgende navn på de fire nye 
utdanningsprogrammene i ny yrkesfaglig tilbudsstruktur, og dermed også navn på Vg1:  
 

Utdanningsprogram for  
o håndverk, design og produktutvikling (arbeidstittelen var design og 

tradisjonshåndverk) 
o frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (arbeidstittelen var frisør, 

blomster- og interiørdesign) 
o informasjonsteknologi og medieproduksjon (arbeidstittelen var IKT og 

medieproduksjon) 
o salg, service og reiseliv (arbeidstittelen var salg, service og reiseliv) 

 
Monika orienterte om kodeverket knyttet til de nye utdanningsprogrammene. Håndverk, 
design og produktutvikling har koden DT for utdanningsprogrammet og 
bokstavkombinasjonen DTH i koden for Vg1. Disse kodene er ikke så godt egnet til å 
brukes som forkortelse for utdanningsprogrammet i dagligtale, men det kan også være 

forvirrende med forkortelser og bokstavkoder som er veldig ulike.  
 
Rådet ønsker i så stor grad som mulig å bruke hele navnet for utdanningsprogrammet.  
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Det er nå tilgjengelig på vilbli.no hvilke skoler som tilbyr Vg1 håndverk, design og 

produktutvikling fra høsten 2020:  
 

  Håndverk, design og produktutvikling  

Agder  Sam Eyde vgs.   

Innlandet  Ingen skoler   

Møre og Romsdal  Borgund vgs.  

Nordland  Ingen skoler  

Oslo  Edvard Munch vgs.  

Rogaland  Godalen vgs.  

Troms og Finnmark  Bardufoss vgs.   

Trøndelag  Charlottenlund vgs. og Aglo vgs. (friskole)  

Vestfold og Telemark  Ingen skoler  

Vestland  Eid vgs., Knarvik vgs., Årstad vgs. og Hop videregående skole as 
(friskole)  

Viken  Glemmen vgs., Holmen vgs., Kongsberg vgs., Rud vgs., Skedsmo vgs., 
Ås vgs. Møbelsnekkerskolen as (friskole)  

• I tillegg har Håndverksskolen Hjerleid fått godkjenning for Vg1 håndverk, design og produktutvikling fra 
høsten 2020.   

  
3. Vg1-læreplanen 

Marianne Westbye orienterte om status for læreplanen for Vg1. Læreplanen fastsettes i 
midten av februar etter konsultasjon med Sametinget.  
 
Rådsmedlemmene gav noen innspill til Vg1-læreplanen i møtet, disse blir vurdert i 

ferdigstillelsen av læreplanen.  
 

4. Bruk av betegnelsen immateriell kulturarv i læreplaner 
Solveig informerte om brevet som de syv Unesco akkrediterte NGOene i Norge har sendt 

til KD om omtale og bruk av betegnelsen Immateriell kulturarv i sammenheng med 
Fagfornyelsens revisjon av læreplanene for fag- og yrkesopplæringen. 
 

5. Ny framdriftsplan for læreplanarbeidet i håndverk, design og produktutvikling 
Den nye overordnede framdriftsplanen for læreplanarbeidet skal konkretiseres i en egen 
tidsplan for hvert råd og utdanningsprogram som rådet og direktoratet skal utarbeide 
sammen. Marianne Westby deltok i rådsmøtet for å utvikle en felles framdriftsplan for 
læreplanarbeidet i håndverk, design og produktutvikling. Marianne W. har etablert en 
lesegruppe med kontaktpersonene fra faglig råd, koordinatorene for læreplanarbeidet og 
noen av læreplangruppemedlemmene, som nå er i gang med å lese igjennom og foreslå 

forbedringer i læreplanutkastene som er levert inn fra læreplangruppene.  
 

AU foreslo at rådet setter av to dager i mars, 11. og 12. mars, til å jobbe med 
læreplanene. Ved behov kan læreplangruppene inviteres inn til dialog den første dagen.  

 

6. Dialogmøter  

FRDT sendte innspill til Utdanningsdirektoratet om læreplaner for Vg2 og Vg3 i desember. 
Basert på dette har AU foreslått å invitere til dialogmøter i mars for fagene der rådet er 
kjent med uenighet/ usikkerhet om faglig innhold: gravørfaget, treskjærerfaget, 
urmakerfaget og seilmakerfaget.  
 

Rådet diskuterte de problemstillingene i de ulike fagene. Faglig råd har avgjørende 
innflytelse over det faglige innholdet i Vg3 og bør ta stilling til da faglige spørsmålene. Det 
ble diskutert om rådet trenger mer informasjon eller hva som skal til for å kunne 
konkludere i disse spørsmålene. Det pågår også et arbeid i lesegruppen Marianne W. har 
opprettet. Rådet overlater til AU, kontaktpersonene og lesegruppen og vurdere behovet for 
dialogmøter.  
 

7. Ny vurdering av Vg2-læreplanene 

Dette punktet utgikk.  

Vedtak: Rådet tar informasjonen om ny overordnet framdriftsplan, nye navn, utkast til Vg1-
læreplan og uttalelsen fra de Unesco-akkrediterte NGOene til informasjon.  
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Rådet ser positivt på at det legges opp til at råd og direktorat jobber tett sammen i 
læreplanarbeidet, heller enn at det sendes brev fram og tilbake.  
 

Rådet slutter seg til den foreslåtte framdriftsplanen for arbeid med læreplaner for Vg2 og Vg3 i 
utdanningsprogrammet håndverk, design og produktutvikling. Rådet tar sikte på å gjøre Vg3-
læreplanene klare for språkvask i løpet av april. 
 
Til framdriftsplanen besluttet rådene i tillegg følgende:  

• Det settes av to dager til arbeid med læreplaner 11. og 12. mars.  
• AU forbereder innhold for de to dagene.  

• 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.  

• Det settes av tid i møtet i april til å vurdere bruk av begrepet kulturarv og de tverrfaglige 
temaene i læreplanene.  

• Rådsmøtene i mars og april brukes til ny lesning av læreplanene, både Vg2 og Vg3, men 

med et hovedfokus på Vg3.  
• Svein og Inger fortsetter som rådets kontaktpersoner og deltar i lesegrupper. 
• Arbeidsgruppene i rådet videreføres.  
• Direktoratet må finne en ny løsning (alternativ til Sharepoint 356 der rådsmedlemmer har 

problemer med pålogging) for å holde arbeidsgruppene oppdatert på endringer i 
læreplanene som følge av arbeidet i direktoratet og lesegruppen.  

 

 

 03.01.20  Høring om flytting av Vg2 børsemaker og Vg3 
børsemakerfaget 
Utdanningsdirektoratet har sendt forslag om å flytte børsemakerfaget fra utdanningsprogram for 
design og tradisjonshåndverk (nå håndverk, design og produktutvikling) til utdanningsprogram for 
teknikk og industriell produksjon på høring. Bakgrunnen for forslaget er at det primært rekrutteres 

til Vg2 børsemaker fra teknikk og industriell produksjon via kryssløp. 
 

Høringsfristen er 15. februar: https://hoering.udir.no/Hoering/v2/863 

 
Vedtak: Rådet besvarer høringen med følgende uttalelse: (Ja) Faglig råd for design og 

tradisjonshåndverk vurderte søknaden fra Gauldal vgs. i februar 2019 og fattet følgende vedtak: 

 
Rådet støtter som et utgangspunkt en overflytting av Vg2 børsemakerfaget til Vg1 TIP, alternativ 1 (i 

søknaden), og ber Udir vurdere dette inn i læreplanarbeidet som igangsettes nå. Rådet ønsker at 

søker presiserer hva som er det foretrukne alternativet (søknaden inneholdt tre ulike forslag til 

struktur, rådet mente det kunne tolkes litt ulikt hva søker foretrakk). Det bør også innhentes 

synspunkter fra lærebedrifter i faget. I en utredning av forslaget bør det også tas hensyn til hva det vil 

bety for Vg2 børsemaker å tilhøre de to ulike utdanningsprogrammene med tanke på dimensjonering 

og skolestruktur.  

 

Rådet ønsker at det vurderes kryssløp fra utdanningsprogrammet håndverk, design og 

produktutvikling til Vg2 børsemaker når læreplanene er fastsatt.  

 

Ansvar for å besvare høringen innen fristen: Einar  

 

04.01.20 Høring om nedleggelse av nautisk instrumentmakerfaget 
Utdanningsdirektoratet foreslår å legge ned nautisk instrumentmakerfaget. Det i dag ingen aktive 
bedrifter har nautiske instrumentmakere i arbeid, eller har mulighet til å ta inn lærlinger i faget.   
 

Høringsfristen er 15. februar: https://hoering.udir.no/Hoering/v2/861 

 

Rådet har ikke behandlet selve forslaget om nedleggelse formelt i rådsmøte. Men rådet har 
gjentatte ganger de siste årene kommentert at det ikke er aktivitet i faget, og at det bør vurderes 
å legge det ned. FRDT fant ingen kandidater som kunne inngå i en læreplangruppe da det ble satt 

ned læreplangrupper for fagfornyelsen våren 2019, og rådet har siden da vært orientert om at 
direktoratet ville sende forslag om nedleggelse på høring i forbindelse med læreplanarbeidet. Inger 
har bistått direktoratet med informasjon om faget.  

https://hoering.udir.no/Hoering/v2/863
https://hoering.udir.no/Hoering/v2/861
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Rådet drøftet utsagnet i høringen om at optronikerfaget kan ivareta deler av innholdet. Bjørn 
argumenterte for at relevant innhold fra nautisk instrumentmaker av mikromekanisk art i et 
kulturarvperspektiv bør ivaretas av urmakerfaget. Dette bør ikke legges til optronikerfaget som ser 

seg selv som et «høyteknologisk fag» og derfor vil over til elektro sitt utdanningsløp. Rådet melder 
dette inn i høringen. 
 
Vedtak: Faglig råd støtter nedleggelse.  
 
Ansvar for å besvare høringen innen fristen: Einar, i samarbeid med Bjørn til punktet om å legge 
innhold til optronikerfaget.  

 
05.01.20 Valg av leder og arbeidsutvalg  
I henhold til mandat og retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og 

Utdanningsdirektoratet skal rådene konstituere seg selv. Rådet velger leder, nestleder og en 

representant til arbeidsutvalget. I rådsmøte 2. november 2018 vedtok rådet å gjennomføre valg 

av ledelse på nytt etter halvgått periode, i tråd med etablert praksis i de faglige rådene.  

AU hadde i forkant av møtet meldt følgende om sine verv:  
• Solveig trekker seg fra AU og må erstattes.  
• Einar stiller sin plass til disposisjon, men fortsetter om ønskelig.  
• Marianne stiller sin plass til disposisjon, men fortsetter om ønskelig.  

 
Vedtak: Einar gjenvelges til AU-medlem fra arbeidstakersiden. Marianne gjenvelges som rådsleder. 
Lise velges til nytt AU-medlem fra arbeidsgiversiden.  
 

06.01.20  Oppfølging av fylkesbesøk i 2019  
De faglige rådene besøker fylkeskommunene gjennom regelmessige fylkesbesøk. Besøkene skal 

blant annet bygge opp under Kunnskapsløftets intensjoner om økt samarbeid mellom skole og 

arbeidsliv. Faglig råd besøkte Vestfold fylkeskommune 27.-29. november. Marianne har laget et 
utkast til referat som ble tatt fram i rådsmøtet.  
 
Vedtak: Utkast til referat sendes rådsmedlemmene med mulighet for innspill.. Monika og AU/ 
arbeidsgruppa sørger for at det sendes ut kort hilsen og oppsummering til fylket, skolene og 

bedriftene rådet besøkte.   
 

07.01.20  Om innvandring og læreplass  
Utdanningsdirektoratet har sett nærmere på sammenhengen mellom innvandrerbakgrunn og 
søkernes sjanse for å få læreplass i notatet Hvilken betydning har innvandrerbakgrunn for 

sjansene for å få læreplass? Direktoratet utfordrer rådene til å ta diskusjonen videre i egne 
fagmiljøer, og til å komme med forslag til hva som kan gjøres videre for å bidra til at søkere med 
innvandrerbakgrunn får læreplass. 
 
Vedtak: Rådet tar informasjonen til orientering, og er bekymret for utviklingen. Rådet oppfordrer 

direktoratet til å sette saken på agendaen også på fellesmøter mellom rådene. Kulturrådet har en 
aspirantordning som det kan være aktuelt å se til. Rådet mener det er sentralt å styrke skolens 
arbeid med formidling slik at elevene får støtte og oppfølging på vei mot læreplass. 
Rådsmedlemmene vil rette oppmerksomhet mot problemstillingen i egne organisasjoner.  

 

08.01.20 Oppdrag om små fag og kompetansesentre 
Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å se nærmere på organisering av arbeidet med små fag.  
Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet om å kartlegge problemstillinger knyttet 

til små fag og kompetansesentre, og komme med forslag til modeller som kan ivareta fagene. I 
den anledning ber direktoratet de faglige rådene svare på noen spørsmål. Lenke til spørreskjema: 
https://hoering.udir.no/Hoering/900  
 
Dette temaet har vært aktuelt for tradisjonshåndverksfagene i mange år. Kompetansesentre og 
regionale sentre er et tema faglig råd for design og håndverk og yrkesfaglig utvalg for immateriell 

kulturarv og verneverdige fag var opptatt av i gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Det 

yrkesfaglige utvalget har skrevet om dette i kapittel 6 i rapporten Lenge leve 
tradisjonshåndverket. I utviklingsredegjørelsen har FRDH kommentert utvalgets anbefalinger:  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/hvilken-betydning-har-innvandrerbakgrunn-for-sjansene-for-a-fa-lareplass/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/hvilken-betydning-har-innvandrerbakgrunn-for-sjansene-for-a-fa-lareplass/
https://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/foten-innanfor-evaluering-av-aspirantordninga
https://hoering.udir.no/Hoering/900
https://www.udir.no/globalassets/filer/samlesider/fagopplaring/sry/yrkesfaglig-utvalg-for-immateriell-kulturarv-og-verneverdige-fag.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/samlesider/fagopplaring/sry/yrkesfaglig-utvalg-for-immateriell-kulturarv-og-verneverdige-fag.pdf
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Hva gjelder varig ordning for forvaltning av de små verneverdige fagene støtter FRDH 
forslaget om plassering av økonomisk ansvar på statlig nivå, opprettelse av et nasjonalt 
koordineringsledd og opprettelse av regionale sentra med en admininstrativ og 

samordnende funksjon. Dette vil etter rådets syn hjelpe fylkeskommunene i deres 
krevende arbeid med dimensjonering av tilbudene innen små verneverdige fag. Utvalgets 
forslag til virkemidler favner langt utover FRDHs mandat og vi går ikke nærmere inn på 
disse, men FRDH støtter punktet om å opprette en særskilt støtteordning for lærebedrifter 
i små tradisjonelle håndverksfag. Det er kjent at flertallet av disse bedriftene er svært små 
og har en særlig sårbar produksjonssituasjon 

 

I utdanningsprogrammet håndverk, design og produktutvikling er nesten alle fag og 
programområder små. Også selve Vg1-tilbudet er lite, for skoleåret 2020/21 er det bare et fåtall 
fylkeskommuner som har dette tilbudet ved mer enn en skole. Tre fylkeskommuner har valgt å 
ikke tilby utdanningsprogrammet.  
 

Rådet diskuterte ulike tolkninger av spørsmålene og problemstillingen, og ulike forståelse av 

begrepet kompetansesenter. Rådet mener at det er lite som har endret seg siden 
utviklingsredegjørelsen og rapporten til yrkesfaglig utvalg i 2016. Den største endringen er at også 
Vg1-tilbudet er lite og sårbart i fylkeskommunenes dimensjoneringsprosesser.   
 
Rådet ønsker å melde inn alle fagene i sitt utdanningsprogram som små. Utfordringene handler om 
at fagene blir lite synlige i strukturen og i hverdagen i skolen – bedriftene er små og har ofte liten 
mulighet til å delta inn i opplæringen i skole, representere faget på utdanningsmesser etc. Fagene 

står i fare for å bli nedprioritert ved økonomiske vurderinger i fylkeskommunene, det kan være 
vanskelig å finne lærekrefter i fagene, tilskuddet til bedriftene har ikke blitt oppjustert i tråd med 
øvrig tilskudd, markedet for små håndverksbedrifter er vanskelig og dette begrenser tilbudet av 
læreplasser.  
 
Løsninger som rådet ser behov for er flere landslinjer, behov for synliggjøring, opprettholde og 

styrke øremerkede midler til fylkeskommunene, bedre informasjonsmateriell som er rettet mot 

veiledere i grunnskolen om yrkesmuligheter utdanningsprogrammet representerer, særlig Vg1. 
Rådet diskuterte også forskjellen mellom kompetansesentre som er formidlingssenter og 
opplæringstilbud, og hvilket nivå senteret skal rette seg mot.  
 
Vedtak: AU tar med seg innspillene og utarbeider et forslag til svar som sendes til 
rådsmedlemmene for innspill før det sendes inn endelig innen midten av februar.  
 

09.01.20  Orienteringssaker    
 

• NOU 2019:25 Med rett til å mestre — Struktur og innhold i videregående 
opplæring 
Liedutvalget leverte den andre av to utredninger om videregående opplæring 17. 
desember 2019. Utvalget foreslår at retten skal utvides fra en rett til tre års opplæring til 
en rett til fullføring med studie- eller yrkeskompetanse. Utvalget foreslår flere tiltak som 

skal hjelpe elevene til å mestre opplæringen slik at de blir kvalifisert for videre utdanning, 
arbeidslivet og aktiv samfunnsdeltakelse. Blant annet foreslår utvalget innføringsfag i 
norsk, engelsk og matematikk for elever med behov for det. Opplæringen skal 
tilrettelegges slik at elevene ikke lenger må gå i takt. Utvalget foreslår at omfang og 
innretting av fellesfagene endres. Dette vil få konsekvenser for påbygging til generell 
studiekompetanse. Utvalget foreslår at de studieforberedende utdanningsprogrammene 
endres. Opplæringen i yrkesfagene må innrettes med utgangspunkt i yrkesfagenes 

egenart, og elevene og lærlingene må få mer støtte, slik at flest mulig kan få en 
yrkesfaglig kompetanse. Utvalget foreslår at det tas flere grep for å tilrettelegge for 
voksnes deltakelse i videregående opplæring som svar på arbeidslivets økende behov for 
kompetanse. 
 
Utredningen vil sendes på høring våren 2020. Rådsmedlemmene bør sette seg inn i 
utvalgets anbefalinger for yrkesfagene. Utredningen finner dere her.  

 

• NOU 2019:23 Ny opplæringslov 
Opplæringslovutvalget forslår en ny opplæringslov, som er ment å erstatte dagens 
opplæringslov. Utvalget leverte sin utredning 13. desember. Utvalgets oppgave har vært å 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2c79526bf80444b7ba90d1f22e52530b/no/pdfs/nou201920190025000dddpdfs.pdf
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utrede og vurdere behovet for rettslig regulering av grunnskoleopplæringen og den 

videregående opplæringen. Utredningen dekker svært bredt, vedlagt innkallingen er en 
kort oversikt over anbefalinger som gjelder fag- og yrkesopplæringen.  
 

Utredningen vil sendes på høring våren 2020. Rådsmedlemmene bør sette seg inn i 
utvalgets anbefalinger for yrkesfagene. Utredningen finner dere her.  
 

• NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom 
#UngIDag-utvalget har sett på årsaker til kjønnsdelte utdanningsvalg og på hvilke 
konsekvenser den digitale hverdagen har for likestilling. Utvalget leverte sin utredning 14. 
november 2019. Om fag- og yrkesopplæringen skriver utvalget blant annet at vi finner de 

seigeste strukturene med kjønnsdelte utdanningsvalg i yrkesopplæringen, og at det er 
grunn til å legge spesiell vekt på tiltak her. Utvalget foreslår flere tiltak som skal bidra til 
bedre kjønnsbalanse i de yrkesfaglige utdanningene 
 
Utredningen er ute til høring med høringsfrist 02.03.2020. Høringen finner dere her.  

• Status for tilbudsstruktursaker innen rådets ansvarsområde 
Rådet har gitt anbefaling til forslag om endringer i møbeltapetsererfaget og salmakerfaget. 

Forslagene er til behandling i direktoratet. Direktoratet behandler forslag om flytting av 
optronikerfaget, saken er foreløpig ikke sendt til rådene for vurdering.   
 

• Invitasjon til konferanse om godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og 
yrkesopplæring  
I samarbeid med NOKUT inviterer Utdanningsdirektoratet arbeidsutvalgene i de faglige 
rådene til konferanse om godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. 

Konferansen holdes tirsdag 11. februar 2020 i NOKUTs lokaler på Lysaker Drammensveien 
288. Påmelding innen 20.1.2020.  
 

• Beslutning om YFF i yrkeskompetanseløp 
Rådet hadde fått sendt ut brevet om departementets beslutning til orientering.   

 

• Orientering fra møte med statsråden 
Einar orienterte fra møte med statsråden i desember.  
 

• Workshop 
OsloMet arrangerer workshop om fagfornyelsen for lærere i utdanningsprogram for frisør, 
blomster, interiør og eksponeringsdesign og håndverk, design og produktutvikling 

 

Vedtak: Rådet tar sakene til orientering.  
 
Rådet avgir ikke høringssvar til NOU 2019:19, men oppfordrer hver enkelt til å besvare gjennom 
egen organisasjon. NOU 2019:25 og NOU 2019:23 er foreløpig ikke sendt ut til høring. De settes 
opp som sak til rådsmøte i mars eller april. 
 

 

Eventuelt   
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3a08b44df1e347619e32db47d13ac0cd/no/pdfs/nou201920190023000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-201919-jenterom-gutterom-og-mulighetsrom/id2679668/
https://www.oslomet.no/om/arrangement/workshop-fagfornyelsen-2020

