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Saksliste – rådsmøte 5 -2020 
Faglig råd for teknologi- og industrifag 

Sted: Videomøte, se kalenderinnkalling  
Tid: Tirsdag 9. november 2020 kl. 09.00-13.00 
Lunsj: 11.00-11.30 
  
Deltakere 

Tone Belsby Norsk Industri 
Hans Petter Bøe Rebo Norsk Industri 
Leif Aasum Spekter 
Vidar Strande  Norges Bilbransjeforbund 
Jan Hodneland (vara) Norsk olje og gass 
Evelyn Blohm-Dahl NHO Sjøfart 
Liv Christiansen Fellesforbundet 
Cathrine Ulvøy Fellesforbundet 
Peter Hansen Fellesforbundet 
Charlotte Dyrkorn Industri Energi 
Håvard Galtestad Yrkestrafikkforbundet 
Bendik Flomstad Fagforbundet 
Venter på nytt medlem Utdanningsforbundet  
Sigmund Ørland Utdanningsforbundet  
Ellen Møller Skolenes Landsforbund  
Leif Olsen KS (skoleeier) 
Sissel Brusegård KS (skoleeier) 
Harald Onseid Elevorganisasjonen 

Fra Utdanningsdirektoratet 

Stine Viddal Øi Avdeling for rettferdsvederlag og fagopplæring 
Kari Slettetveit (sak 41) Divisjon for læring og vurdering 

 

Forfall 

Målfrid Rønnevik (vara innkalt) Norsk olje og gass 
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Saksliste 

SAK 40-20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

SAK 41-20 HØRINGSINNSPILL TIL VG2-LÆREPLANER 

SAK 42-20 ORIENTERING 

MØTE OM SØKNAD OM VG2 PLAST OG KOMPOSITT SOM PERMANENT TILBUD 
HØRING – FORSLAG OM VIDEREFØRING AV MIDLERTIDIGE FORSKRIFTSBESTEMMELSER OM FRAVÆR 
ANTALL PERMITTERTE LÆRLINGER 
STØTTEPAKKE – HØRING AV LÆREPLANER PÅ VG2 OG VG3 YRKESFAG 
INNSTILLING AV VARAMEDLEM I KLAGENEMNDA FOR RESERVEDELSFAGET. 
PRESENTASJON AV VERKTØY FOR MONITORERING AV YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 
FORDYPNINGER PÅ VG3 
ANMODNING OM Å AVGI HØRINGSSVAR 
BREV FRA SRY TIL KD OM ORDNINGEN «FAGBREV SOM ELEV» 

SAK 43-20 EVENTUELT 

 
Sak 40-20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Referater godkjennes per e-post og publiseres på fagligerad.no i etterkant av rådsmøtene. 

Vedlegg: Sak 40-20_Referat rådsmøte FRTI_2020-10-13 

Forslag til vedtak: 
Faglig råd for teknologi- og industrifag godkjenner innkalling og saksliste. 
 
Sak 41-20 Høringsinnspill til Vg2-læreplaner 

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

I rådsmøtet 13. oktober ble følgende plan for rådets arbeid under høringen vedtatt:  

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. 

I møtet går rådet gjennom utkast til høringsinnspill for hver av Vg2-læreplanene.  

Forslag til vedtak: 
Foreligger ikke. 

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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Sak 42-20 Orientering 

Møte om søknad om Vg2 plast og kompositt som permanent tilbud 
Buskerud fylkeskommune (nå Viken) søkte høsten 2019 om at forsøket med Vg2 plast og 
kompositt gjøres om til et permanent tilbud. Udir ba om en ny søknad som oppfyller 
kriteriene for søknad om nytt Vg2. Arbeidsutvalget og Udir gjennomførte møte med 
fylkeskommunen torsdag 22. oktober for å få klargjort de videre stegene i en eventuell 
søknad om et permanent tilbud.  
Høring – forslag om videreføring av midlertidige forskriftsbestemmelser om fravær 
Kunnskapsdepartementet publiserte 20. oktober en høring om forslag om videreføring av 
de midlertidige forskriftsbestemmelser om fravær slik at de vil gjelde ut skoleåret 2020–
2021. 

Departementet foreslår at fravær av helsegrunner fra og med 24. august og ut skoleåret 
ikke skal føres på vitnemål og kompetansebevis for inneværende skoleår. Det foreslås også 
at de ordinære dokumentasjonskravene for fravær av helsegrunner ikke skal gjelde i 
samme periode. Høringsdokumentene finner dere her. 

De faglige rådene avgjør selv om de ønsker å gi høringssvar til saken. Høringsfristen var 
23. oktober 2020. Arbeidsutvalget vurderte at det ikke var nødvendig for rådet å svare på 
høringen, og for kort tid til en god prosess i rådet.  

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. En del 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.  

Støttepakke – høring av læreplaner på Vg2 og Vg3 yrkesfag 
Udir har sendt ut en oppfordring til Forum for fylkesutdanningssjefer, KS, Fylkesmennnene 
og andre nettverk på skoleeier- eller forvaltningssiden om å bidra til å sikre mange og gode 
innspill til Vg2- og Vg3-læreplanene på yrkesfag som nå er på høring. Sammen med 
oppfordringen fulgte en støttepakke knyttet til fagfornyelsen, samt et videoklipp(lenke). 

Innstilling av varamedlem i klagenemnda for reservedelsfaget. 
Rådet har innstilt Yvonne Jeanette Røros som vara i klagenemnda i reservedelsfaget, etter 
forslag fra Rolf Olsen i nemnda. Forslaget har blitt vurdert av rådets arbeidsgruppe for 
programområdet. 

Presentasjon av verktøy for monitorering av yrkesfaglige utdanningsprogram 
Som rådet tidligere er orientert om, holder Udir på med å utvikle et verktøy som skal gjøre 
det enklere å følge utviklingen i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Første versjon av 
verktøyet lanseres 30. november 2020 på udir.no, der et utvalg relevante indikatorer blir 
presentert i et analysebrett.  

Etter lansering vil direktoratet videreutvikle verktøyet, og jobbe videre med hvordan det 
kan tas i bruk i arbeidet med å utvikle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. For å sikre 
god involvering og minimere arbeidsbelastningen for de faglige rådene har vi involvert tre 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forlengelse-av-midlertidige-unntak-fra-fravarsreglene/id2772516/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag-og-yrkesopplaring/permitterte-laerlinger/
https://vimeo.com/469670168/2a5880a238
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faglige råd i selve utformingen. Løsningen tar sikte på å ivareta samtlige av de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene.  

Fordypninger på Vg3 
Arbeidet med utvikling av fordypninger på Vg3 er i sluttfasen. Siste felles samling for 
læreplangruppene ble gjennomført mandag 2. november 2020. I utdanningsprogrammet 
teknologi- og industrifag utvikles det fordypninger i industrisømfaget og 
industritekstilfagene i første omgang. Læreplanene med fordypning vil sendes på høring 
sammen med resten av Vg3-læreplanene.  

Anmodning om å avgi høringssvar 
Høringsfristen for de fleste læreplaner på Vg2 og Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram er 
15. november 2020. I henhold til retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, faglige råd 
og Utdanningsdirektoratet har de faglige rådene avgjørende innflytelse på det faglige 
innholdet for læreplaner Vg3.  

Utdanningsdirektoratet vil anmode de faglige rådene om å avgi høringsuttalelser til de 
pågående høringene dersom de har endringsforslag til læreplanene. Dette fordi eventuelle 
endringer i læreplanene må relateres til høringsinnspill. Hvis høringsuttalelsene eller andre 
forhold fører til vesentlige endringer i forslaget, skal det reviderte forslaget i henhold til 
utredningsinstruksen legges ut på ny høring.  

Brev fra SRY til KD om ordningen «fagbrev som elev» 
Vedlagt finner dere brev fra SRY til KD vedrørende departementets forslag til styrking av 
Vg3 i skole gjennom den foreslåtte ordningen «fagbrev som elev» 

Vedlegg: Sak 42-20_Brev fra SRY til KD - Vg3 i skole må fortsatt være et krisetilbud 

Forslag til vedtak:  
Rådet tar sakene til orientering.  
 

Sak 43-20 Eventuelt 
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