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Referat – rådsmøte 4 -2020 
Faglig råd for teknologi- og industrifag 

Sted: Videomøte, se kalenderinnkalling  
Tid: Tirsdag 13. oktober 2020 kl. 10.00-12.00 
  
Deltakere 

Tone Belsby [leder] Norsk Industri 
Hans Petter Bøe Rebo Norsk Industri 
Leif Aasum Spekter 
Vidar Strande  Norges Bilbransjeforbund 
Evelyn Blom-Dahl NHO Sjøfart 
Målfrid Rønnevik  Norsk olje og gass 
Liv Christiansen [nestleder] Fellesforbundet 
Cathrine Ulvøy Fellesforbundet 
Charlotte Dyrkorn Industri Energi 
Håvard Galtestad YS - Yrkestrafikkforbundet 
Erik Lysenstøen (vara) Utdanningsforbundet  
Ellen Møller [AU-medlem] Skolenes Landsforbund  
Leif Olsen KS (skoleeier) 
Sissel Brusegård KS (skoleeier) 
Harald Onseid Elevorganisasjonen 

Fra Utdanningsdirektoratet 

Stine Viddal Øi Divisjon for kunnskap, analyse og formidling 
Kari Slettetveit (sak 33-36) Divisjon for læring og vurdering 

 

Forfall 

Peter Hansen (vara ikke møtt) Fellesforbundet 
Bendik Flomstad (vara ikke møtt) Fagforbundet 
Sigmund Ørland (vara møtt) Utdanningsforbundet  
Venter på nytt medlem Utdanningsforbundet  
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Saksliste 
SAK 32-20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
SAK 33-20 HØRING AV VG2-LÆREPLANER 
SAK 34-20 PLAN FOR LÆREPLANARBEIDET 
SAK 35-20 HVORDAN FÅ FLERE HØRINGSSVAR? 
SAK 36-20 FØRING AV MOBILKRAN I VG3 KRAN- OG LØFTEOPERASJONSFAGET 
SAK 37-20 MØTE OM SØKNAD OM VG2 PLAST OG KOMPOSITT SOM PERMANENT TILBUD 
SAK 38-20 ORIENTERING 
ENDRING AV NAVN PÅ UTDANNINGSPROGRAM OG DET FAGLIGE RÅDET 
HØRINGSINNSPILL LIEDUTVALGET OG OPPLÆRINGSLOVUTVALGET 
ANTALL PERMITTERTE LÆRLINGER 
INNSPILL TIL KLAGENEMNDER FOR INDUSTRIELL OVERFLATEBEHANDLING OG FOR GRAFISK EMBALLASJEFAGET 
HØRING – KLAGE PÅ VURDERING 
HØRING — RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSORDNING FOR LOKAL KOMPETANSEUTVIKLING 
UTVIKLING AV KOMPETANSEPAKKE FOR INNFØRING AV NYE LÆREPLANER FOR OPPLÆRING I BEDRIFT 
VIDERE ARBEID MED MONITORERING AV YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 
ERFARINGSRAPPORT FOR GODKJENNINGSORDNINGEN FOR UTENLANDSK FAG- OG YRKESOPPLÆRING 
FORDYPNINGER PÅ VG3 
EVALUERING AV NHO-PROSJEKTET JENTER OG TEKNOLOGI 
DIGITALT ARBEIDSROM FOR FAGLIG RÅD FOR TEKNOLOGI- OG INDUSTRIFAG 
SAK 39-20 EVENTUELT 
 
Sak 32-20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Referater godkjennes per e-post og publiseres på fagligerad.no i etterkant av rådsmøtene. 

Nestleder Liv Christiansen går av med pensjon 1. desember. Fellesforbundet vil komme 
med nærmere informasjon til Udir om hvem som overtar. 

Vedtak: 
Faglig råd for teknologi- og industrifag godkjenner innkalling og saksliste. 
 
Sak 33-20 Høring av Vg2-læreplaner 

Vg2-læreplanene innen teknologi- og industrifag er på høring mellom 17. august og 15. 
november. Høringen finner dere her.  

Faglig råd for teknologi- og industrifag har tidligere opprettet arbeidsgrupper for de ulike 
Vg2-programområdene. Vedlagt oversikt over arbeidsgrupper i rådet bør oppdateres. 

Under høring 

Arbeidsutvalget oppfordrer lederne i de ulike Vg2-arbeidsgruppene til å følge med på 
innspillene som kommer i høringen til de respektive læreplanene. Videre oppfordrer AU til 
at hver arbeidsgruppe gjennomfører minst ett møte om Vg2-læreplanen frem mot neste 
rådsmøte. 

Arbeidsutvalget foreslår å sette opp et ekstra rådsmøte for å avgi høringssvar 10. 
november 2020. Lederen for hver Vg2 arbeidsgruppe videresender utkast til høringssvar til 
kontaktpersonene i læreplanarbeidet og fagansvarlig for faglig råd i høringsverktøyet i 
forkant av rådsmøtet. 

Etter høringsfristen 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg2-og-vg32/teknologi-og-industrifag/
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Vg2 arbeidsgruppene får frist innen 23. november 2020 til å gi kontaktpersonene i 
læreplanarbeidet tilbakemelding på hvilke innspill fra høringen læreplangruppene bør se på, 
med eventuelle vurderinger. 

Rådsleder Tone tok en rask gjennomgang av foreløpig innsendte høringsinnspill i møtet. 
Flere av læreplanene har ingen høringsinnspill. Se diskusjon om høringssvar under sak 36. 

Innspill fra diskusjon: 

- Bilfagene. Noen tilbakemeldinger på hvorvidt læreplanene ivaretar nye systemer, 
som for eksempel elbiler. Også spørsmål om hvorvidt lærerne er rustet for opplæring 
i ny teknologi. Begrepene skal være formulert for å dekke alle typer systemer (eks. 
bensin/diesel/hydrogen/elektrisk). Vidar følger opp. Viktig å ikke skremme elevene 
på Vg2 med for mange tekniske begreper. 

- Målfrid følger opp brønnfagene, og har satt opp møter rett i forkant av neste 
rådsmøte. 

- Det er ikke en klar plan for Udirs høringsoppsummeringer ennå. Arbeidsgruppene får 
tilsendt rapporter med oversikt over innspillene til den enkelte læreplan når høringen 
er avsluttet 

- Vi kan ikke forvente at alle sakspapirer er klare én uke før neste rådsmøte 

Oversikten over arbeidsgrupper ble oppdatert i møtet. Noen foreslåtte endringer må følges 
opp i etterkant. Rådet opprettet en ny arbeidsgruppe for Vg2 børsemaker. Diskusjon rundt 
arbeidsgruppen «Mulige innganger til utdanningsprogrammet og mulige veier ut». Det har 
vært lite aktivitet i det siste, men rådet ønsker å opprettholde gruppen. 

Vedtak: 
Faglig råd stiller seg bak den foreslåtte planen for oppfølging av Vg2-læreplanene. 
 
Sak 34-20 Plan for læreplanarbeidet  

Utdanningsdirektoratet har laget en ny milepælsplan for læreplanarbeidet i 2020/21. 
Milepælsplanen ble drøftet i møte mellom Udir og rådsledere onsdag 16. september 2020. 
Se vedlagt oppsummering fra møtet. 

Med utgangspunkt i disse milepælene har Udir og kontaktpersonene fra rådet i 
læreplanarbeidet, Tone og Liv, laget en ny fremdriftsplan for ferdigstilling av læreplanene 
og involvering av rådet i teknologi- og industrifag. Se vedlegg. Det er så langt planlagt frem 
til Vg2 læreplanene er publisert, og Vg3-læreplanene er sendt på høring. 

Arbeidsutvalget foreslår å avholde to rådsmøter i 2020: 

• tirsdag 10. november 
• onsdag 9. desember 

Rådet har som mål å være avsender av Vg3-læreplanene når de sendes på høring, og 
dermed ikke være høringsinstans. 

Faglig råd for elektro og datateknologi har fått sakspapirer der det står at Vg3-læreplanene 
sendes på høring 25. januar 2021. 

Vedtak: 
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Faglig råd for teknologi- og industrifag godkjenner fremdriftsplanen. Rådet endrer til 
foreslåtte møtedatoer i 2020, og fagansvarlig sender ut kalenderinnkallinger. Rådet mener 
Vg3-læreplanene kan sendes på høring 25. januar uten at det påvirker fastsettelsen og 
innføringen av læreplanene, og at dette gir rådet bedre tid til å kvalitetssikre. Dette 
meddeles Udir. 
 
Sak 35-20 Hvordan få flere høringssvar? 

Vg2-læreplanene innen teknologi- og industrifag er på høring mellom 17. august og 15. 
november. Høringen finner dere her. Vg3-læreplanene sendes etter planen på høring 15. 
januar 2021. 

Hva gjør organisasjonene og hva gjør Udir for å sikre at det kommer inn innspill i høringen? 
Arbeidsutvalget oppfordrer rådsmedlemmene til å komme med innspill til hvordan vi kan få 
inn flere svar i høringen. 

Diskusjon i rådsmøtet:  

• Nettverkene blir viktige. Det er sendt inn et forslag til LO-kongressen om at det må 
være nettverk for alle yrkesfagene i alle fylker. Rådsmedlemmene følger opp. 

• Få tilbakemeldinger fra skoler. Utdanningsdirektoratet bør oppfordre skoler til å delta 
i høringen. Utdanningsdirektoratet lager en film, som skal brukes til å oppfordre til å 
delta i høringen. Viktig å komme med innspill under høring for å sikre gjennomslag, 
og unngå mange innspill i etterkant av høringen.  

• Manglende høringsinnspill kan enten skyldes at det er krevende å sette seg inn i 
læreplanutkastene og komme med tilbakemeldinger, eller så er de fornøyde. 

• Kampanjer kan også være aktuelt, men kan bli utfordrende å gjennomføre. 

Vedtak: 
Rådsmedlemmene følger opp i egne organisasjoner og arbeidsutvalget utformer en 
tilbakemelding på bakgrunn av diskusjonen som sendes til Udir.  
 
Sak 36-20 Føring av mobilkran i Vg3 kran- og løfteoperasjonsfaget 

Rådet har i flere tidligere rådsmøter behandlet problemstillinger knyttet til kostnadsdrivere 
innen transport og logistikkfag. Kompetansemål om føring av mobilkran på vei i Vg3 kran- 
og løfteoperasjonsfaget var blant problemstillingene som ble drøftet i rådets dialogmøte om 
læreplaner innen transport og logistikk 13. februar 2020. Se vedlegg.  

Problemstillingen har i ettertid blitt fulgt opp av arbeidsutvalget, i dialog med 
læreplangruppen, relevante rådsmedlemmer, Udir og Statens Vegvesen. 

Læreplangruppen kommer ikke til enighet om innholdet i læreplanen og den foreligger nå 
med to ulike alternativer: 

• Alternativ 1: Dagens ordning: ikke kompetansemål om føring av mobilkran på vei 
• Alternativ 2: kompetansemål om føring av mobilkran på vei 

Arbeidsutvalget og de involverte rådsmedlemmene ønsker mer informasjon om hvilken 
kompetanse bedriftene har behov for. Det gjelder bedrifter både på land og offshore. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg2-og-vg32/teknologi-og-industrifag/
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Målfrid Rønnevik kan ta ansvar for å bidra i arbeidet med å utforme og kvalitetssikre 
høringsspørsmålene. Representantene i rådet som tidligere har vært involvert i arbeidet 
bistår også i arbeidet.  
 
Vedtak:  
Faglig råd ønsker å få inn mest mulig informasjon om hvilken kompetanse bedriftene har 
behov for. Rådet ønsker derfor at begge alternativene for innhold i Vg3 kran- og 
løfteoperasjonsfaget sendes på høring. 

Det er viktig at høringsspørsmålene formuleres tydelig og representanter fra rådet må bidra 
i arbeidet med å utforme og kvalitetssikre høringsspørsmålene. 

Sak 37-20 Møte om søknad om Vg2 plast og kompositt som permanent tilbud 

Buskerud fylkeskommune (nå Viken) har søkt om at forsøket med Vg2 plast og kompositt 
gjøres om til et permanent tilbud. Se siste søknad vedlagt, samt svar på søknaden fra Udir.  

Arbeidsutvalget og Udir har planlagt et møte med fylkeskommunen torsdag 22. oktober for 
å få klargjort de videre stegene i søknaden om et permanent tilbud. Saken ble behandlet i 
rådsmøtet 13. februar 2019, der rådet støttet en opprettelse av Vg2 plast og kompositt 
som et permanent tilbud. Status for søknaden har vært satt opp som orienteringssak i 
rådsmøter i etterkant. 

Innspill fra rådet: - Viktig at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for at rådet kan 
vurdere tilbudet som et eget løp.  

Vedtak: 
Arbeidsutvalget deltar i møtet mellom Udir og fylkeskommunen, og orienterer rådet i neste 
rådsmøte. 
 
Sak 38-20 Orientering 

Endring av navn på utdanningsprogram og det faglige rådet 
Se vedlagt brev fra Kunnskapsdepartementet.  

Som følge av navneendringen på utdanningsprogrammet endrer også det faglige rådet 
navn til faglig råd for teknologi- og industrifag. Det tok tid før denne informasjonen nådde 
helt ut, og rådsleder Tone fikk flere henvendelser før sommeren. 

Høringsinnspill Liedutvalget og Opplæringslovutvalget 
Opplæringslovutvalget og Liedutvalget leverte sine utredninger i desember 2019. Begge 
utredningene var på høring med høringsfrist 1. juli 2020.  

Rådets høringssvar finner dere her: 

− Høringssvar fra FRTIP til NOU 2019: 25 Med rett til å mestre 
− Høringssvar fra FRTIP NOU 2019: 23 Ny opplæringslov 

Det jobbes nå med en stortingsmelding om videregående opplæring, som er planlagt å 
komme i 2021. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Fdokumenter%2Fhoring-av-nou-201925-med-rett-til-a-mestre%2Fid2685506%2F%3Fuid%3Dee74fc28-a562-46df-b79a-1c8e265d777b&data=02%7C01%7Ctone.belsby%40norskindustri.no%7Cd0372cea735146f06a0b08d81e672f92%7C21be13a8b92f4a809cf317026d4a8118%7C0%7C0%7C637292775822773228&sdata=ph%2FqR9sXSCZrk9FhOLkKVA6nyoX1tXIPsJ0jxqRlZWw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Fdokumenter%2Fnou-2019-23%2Fid2687171%2F%3Fuid%3D16bc7407-02d0-4854-8a83-67806607b970&data=02%7C01%7Ctone.belsby%40norskindustri.no%7Cd0372cea735146f06a0b08d81e672f92%7C21be13a8b92f4a809cf317026d4a8118%7C0%7C0%7C637292775822783222&sdata=mVBLpITlkKsYmXQJCUnj1fLWiUVPXIV6Zxwe9X8wxuw%3D&reserved=0
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Antall permitterte lærlinger 
For å få et bedre bilde av situasjonen for lærlingene og lærekandidatene i den utfordrende 
koronasituasjonen, innhenter direktoratet i en periode jevnlige tall fra fylkeskommunene.  

Tallene viser ikke graderte permitteringer. Endel lærlinger kan bli permittert i f.eks. 40 %. 
Det betyr at de fortsatt kan motta noe opplæring og drive verdiskapning for bedriften. 

Direktoratet henter inn tall som publiseres her.  

Innspill til klagenemnder for industriell overflatebehandling og for grafisk emballasjefaget 
Etter forespørsel fra Udir har faglig råd for teknologi- og industrifag innstilt følgende 
medlemmer til de to klagenemndene. 

Industriell overflatebehandling 

• Kjetil Midtgaard (foreslått av Norsk Industri) 
• Einar Bøhn-Bore (foreslått av Norsk Industri) 
• Leif Erik Kalvatn (foreslått av Industri Energi) 

Grafisk emballasjefaget 

• Rolf Wesenberg (foreslått av Fellesforbundet) 
• Torbjørn Bjørnes (foreslått av Norsk Industri 
• Trond Brekke (foreslått av Skolenes Landsforbund) 

Det var krevende å få tak i kandidater. Klagene kom inn i henholdsvis mars og april, mens 
klagenemndene først ble innstilt i august. 

Høring – klage på vurdering 
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift til 
opplæringsloven (forskriften) og forskrift til friskoleloven kapittel 5 om klage på vurdering. 
På grunn av stort arbeidspress våren 2020 besluttet direktoratet å utvide høringsfristen for 
de faglige rådene til 1. oktober 2020. 

Problemstillingene i høringen som omhandler fag- og yrkesopplæringen er ikke nye og ble i 
2011 forelagt de faglige rådene. Oppdrag, referat fra fellesmøte og rådenes innspill fra 
2011 finner dere vedlagt. Selv om problemstillingene ble drøftet i 2011, har 
Kunnskapsdepartementet ikke foretatt større endringer og sender derfor saken på ny 
høring. 

Rådet har avgitt høringssvar som dere finner her. Utkast til høringssvar ble sendt til rådet 
for innspill per e-post. En viktig endring fra rådets innspill i 2011: rådet mener ikke lenger 
at kandidaten skal kunne klage på en bestått karakter. 

Høring — Retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling 
Kunnskapsdepartementet har sendt to forslag til retningslinjer for tilskuddsordninger på 
høring. Det ene forslaget omfatter tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling i 
barnehage og grunnopplæring, og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende 
praksis. Det andre forslaget omfatter tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i 
fag- og yrkesopplæringen. 
Sekretariatet har vurdert høringene. De faglige rådene vil i høst ha mange arbeidsoppgaver 
blant annet knyttet til oppfølging av læreplanarbeidet Vg2 og Vg3. 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag-og-yrkesopplaring/permitterte-laerlinger/
https://hoering.udir.no/Uttalelse/v2/9200cb35-6939-4e6c-af2e-871646f59e2a?disableTutorialOverlay=True
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På grunn av stort arbeidspress anbefaler vi derfor at de faglige rådene overlater til 
organisasjonene å avgi høringssvar. Høringsdokumentene finner dere her. Høringsfristen er 
21. november 2020. 

Utvikling av kompetansepakke for innføring av nye læreplaner for opplæring i bedrift 
Høsten 2020 vil Udir igangsette arbeidet med å utvikle en nettbasert kompetansepakke til 
støtte i innføringen av nye læreplaner for opplæring i bedrift. Målsetningen er at 
kompetansepakken skal kunne tas i bruk tentativt januar 2022, og kunne brukes i 
forberedelsen av innføring av nye læreplaner i Vg3 høsten 2022. Formålet med det vedlagte 
notatet er å informere de faglige rådene om dette arbeidet, og hvordan vi ser for oss å 
involvere de faglige rådene i utviklingsarbeidet.  

Videre arbeid med monitorering av yrkesfaglige utdanningsprogram 
Utdanningsdirektoratet vil ta utgangspunkt i tre utdanningsprogram i den videre 
utformingen av en løsning for å monitorere de yrkesfaglige utdanningsprogrammene:  

• bygg- og anleggsteknikk 
• helse- og oppvekstfag 
• informasjonsteknologi og medieproduksjon 

 
Innspill på utforming av løsning for de tre utdanningsprogrammene vil bli brukt til å lage 
forslag til utforming også for de resterende syv utdanningsprogrammene. Faglig råd for 
teknologi- og industrifag vil få mulighet til å komme med innspill på et senere tidspunkt. 

Erfaringsrapport for godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring 
På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet er det etablert en arbeidsgruppe som med 
bakgrunn i erfaringsrapport om vurdering av utenlandsk utdanning skal jobbe med 
utgangspunkt i rapportens alternativer til justering av dagens ordning. Se vedlagt rapport. 
Departementet anerkjenner at det i rapporten er en rekke interessenter i spørsmålet om 
videreføring og utvikling av ordningen og ser det som hensiktsmessig å etablere en 
arbeidsgruppe, som skal arbeide videre med utgangspunkt i nevnte erfaringsrapport. 
Medlemmene i arbeidsgruppen er foreslått av SRY. Bendik Flomstad fra rådet sitter i den 
nevnte arbeidsgruppen.  

Godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring er hjemlet i opplæringsloven 
(oppll.) § 3-4 a, etter ønske fra partene i arbeidslivet. Ordningen ble til etter at partene, 
ved Norsk industri og Fellesforbundet, våren 2014 blant annet ba Kunnskapsdepartementet 
om å etablere et nasjonalt fagorgan for å vurdere og godkjenne fag- og yrkesopplæring fra 
utlandet. Regjeringen besvarer dette med som en ønsket muligheten for å kartlegge 
kompetanse og vurdere denne opp mot norske fagbrev og fagskoleutdanning. NOKUT ble 
senere, på bakgrunn av lang erfaring med å vurdere utenlandsk høyere utdanning, tildelt 
det operative ansvaret for ordningen og har forvaltet ordningen siden høsten 2016.  

Siden oppstarten i 2016 har NOKUT gradvis utvidet godkjenningsordningen for utenlandsk 
fag- og yrkesopplæring. Kvalifikasjoner med høy etterspørsel i norsk arbeidsliv har vært 
prioritert. Per i dag omfatter den til sammen 19 ulike kvalifikasjoner fra hvert av de fem 
inkorporerte landene Polen, Tyskland, Estland, Latvia og Litauen.  

Spørsmål til faglige råd: 

• Hva oppleves for den/de du representerer som det mest utfordrende med ordningen 
slik den er i dag?  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing3/id2724691/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2021.08.2020&utm_content=Utdanning
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• Hvilke tiltak er ønskelig å endre og hvorfor?  
• Hvordan ser den eller de du representerer for seg at ordningen bør være? 

NOKUT ba om snarlig tilbakemelding. Arbeidsutvalget behandlet saken, og ga følgende 
tilbakemelding:  

Faglig råd for teknologi- og industrifag mener det er viktig å videreføre en nasjonal 
standard for vurdering og godkjenning av utenlandsk utdanning. Den utenlandske 
utdanningen må vurderes av faglig kvalifiserte (sakkyndige), og NOKUT må ha 
ressurser til å håndtere arbeidet dette medfører. 

Bendik Flomstad fra rådet sitter i den nevnte arbeidsgruppen. Vidar Strande er sakkyndig 
for bilfagene. Det kan være utfordrende å øke omfanget av godkjenningsordningen, med 
tanke på rekruttering av lærlinger. 

Fordypninger på Vg3 
Udir gjennomførte en oppstartsamling for utvikling av fordypninger på Vg3 i konkrete 
læreplaner torsdag 3. september 2020. I møtet deltok Udir, læreplangrupper og 
representanter fra de aktuelle faglige rådene. Se tidligere brev om plan for arbeidet med 
fordypninger. Det er planlagt en ny felles samling torsdag 15. oktober, der Tone og Liv er 
invitert fra rådet.  

Arbeidsutvalget har besluttet å utvikle fordypninger på Vg3 i industrisømfaget og 
industritekstilfagene i første omgang. Det ble avholdt et eget møte for disse fagene 5. 
oktober 2020. Hvordan fordypningen skal dokumenteres har tidligere vært diskutert i rådet. 
Dette er et viktig tema i utviklingen av fordypninger på Vg3, og dette vil være del av 
høringen. 

Evaluering av NHO-prosjektet Jenter og teknologi 
Vestlandsforsking har nylig fått i oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir) å evaluere rekrutteringsprosjektet Jenter og teknologi. Vestlandsforsking kommer 
til å presentere funnene sine i en rapport våren 2021, og Bufdir skal bruke kunnskapen fra 
evalueringen til å tilpasse framtidige tiltak for å øke rekruttering av jenter til teknologifag.  

Målet med NHOs rekrutteringsprosjekt har vært å få flere av jentene til å velge realfag og 
teknologifag på videregående, på fagskoler og på høgskoler og universiteter. Les mer om 
evalueringen her.  

Digitalt arbeidsrom for faglig råd for teknologi- og industrifag 
Det er opprettet et eget sharepointområde for faglig råd for teknologi- og industrifag. Der 
vil dere finne innkallinger, referater og sakspapirer fra rådsmøtene, samt andre dokumenter 
som er relevante i rådsarbeidet (f.eks. i arbeidet med læreplaner). Fagansvarlig for rådet 
har sendt ut invitasjoner til rådsmedlemmer og varamedlemmer. Arbeidsutvalget vil 
vurdere bruken av arbeidsrommet fremover. 

Rådsmedlemmene bes forsøke å gå inn i løpet av en uke, og gi tilbakemelding ved 
problemer med innlogging. Lenke til arbeidsrommet finner dere her. 

Vedtak:  
Rådet tar sakene til orientering. Rådsmedlemmene prøver å logge inn på rådets 
Sharepoint-område i løpet av en uke. 
Sak 39-20 Eventuelt 

https://www.vestforsk.no/nn/2020/korleis-fa-fleire-jenter-til-velje-teknologifag
https://utdanningsdirektoratet.sharepoint.com/sites/FRTI-gruppe
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