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Saksliste – rådsmøte 6 -2020 
Faglig råd for teknologi- og industrifag 

Sted: Videomøte, se kalenderinnkalling  
Tid: Tirsdag 9. desember 2020 kl. 09.00-13.00 
Lunsj: 11.30-12.00 
  
Deltakere 

Tone Belsby [leder] Norsk Industri 
Hans Petter Bøe Rebo Norsk Industri 
Leif Aasum Spekter 
Vidar Strande  Norges Bilbransjeforbund 
Målfrid Rønnevik Norsk olje og gass 
Evelyn Blom-Dahl NHO Sjøfart 
Kristian Ilner Fellesforbundet 
Cathrine Ulvøy Fellesforbundet 
Peter Hansen Fellesforbundet 
Charlotte Dyrkorn Industri Energi 
Håvard Galtestad Yrkestrafikkforbundet 
Bendik Flomstad Fagforbundet 
Venter på nytt medlem Utdanningsforbundet  
Erik Lysenstøen Utdanningsforbundet  
Ellen Møller [medlem i arbeidsutvalget] 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  Divisjon for læring og vurdering 

 

Forfall 
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Saksliste 
SAK 44-20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE (5 MIN) 
SAK 45-20 VALG AV NY NESTLEDER OG KONTAKTPERSON I LÆREPLANARBEIDET (5 MIN) 
SAK 46-20 OPPFØLGING AV HØRING AV VG2-LÆREPLANER (60 MIN) 
SAK 47-20 GODKJENNING AV VG3-LÆREPLANER FØR HØRING (10 MIN) 
SAK 48-20 FØRING AV MOBILKRAN PÅ VEI I KRAN- OG LØFTEOPERASJONSFAGET (15 MIN) 
SAK 49-20 RÅDSMØTER I 2021 (5 MIN) 
SAK 50-20 DOKUMENTASJON AV FORDYPNINGER I VG3 OPPLÆRING I BEDRIFT (15 MIN) 
SAK 51-20 VEIER FRA FAGOPPLÆRING TIL HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING (15 MIN) 
SAK 52-20 UNNTAK FRA INNFØRINGSTAKT OG OVERGANGSORDNINGER I LK20 (15 MIN) 
SAK 53-20 DELTAKELSE I REFERANSEGRUPPE OM VURDERING (10 MIN) 
SAK 54-20 ORIENTERING (15 MIN) 
ANTALL PERMITTERTE LÆRLINGER 
FELLESMØTE MELLOM ARBEIDSUTVALGENE OG UDIR 
JULEMØTE MED SRY, KUNNSKAPS- OG INTEGRERINGSMINISTEREN OG FAGLIGE RÅD 
ANALYSEBRETT FOR ENDRINGER I YRKESFAGENE ER TILGJENGELIG 
SAK 55-20 EVENTUELT 
 
Sak 44-20 Godkjenning av innkalling og saksliste (5 min) 
Referater godkjennes per e-post og publiseres på fagligerad.no i etterkant av rådsmøtene. 

Erik Lysenstøen og Sigmund Ørland har byttet rolle seg imellom, og er nå henholdsvis 
medlem og varamedlem i rådet, som representanter fra Utdanningsforbundet. 
Utdanningsforbundet jobber fortsatt med å finne erstattere etter at Ingrid Auglænd og Liv 
Sommerfelt gikk av med pensjon. 

Kristian Ilner er ny representant fra Fellesforbundet. Kristian Ilner har deltatt i et møte i 
arbeidsutvalget sammen med Liv Christiansen i en overgangsperiode. 

Vedlegg: Sak 44-20_Referat rådsmøte FRTI_2020-11-10 

Forslag til vedtak: 
Faglig råd for teknologi- og industrifag godkjenner innkalling og saksliste. 
 
Sak 45-20 Valg av ny nestleder og kontaktperson i læreplanarbeidet (5 min) 

I tråd med retningslinjer for samarbeid – SRY, faglige råd og Udir konstituerer rådet seg 
selv. I rådsmøtet 19. oktober 2018 utnevnte rådet Tone Belsby som leder av rådet, Liv 
Christiansen som nestleder og Ellen Møller som representant til arbeidsutvalget.  

Liv Christiansen, nestleder i rådet, gikk av med pensjon 1. desember. Det er nå behov for 
en ny nestleder i rådet som kan delta i arbeidsutvalget.  

Tone Belsby og Liv Christiansen har blitt valgt som rådets kontaktpersoner i 
læreplanarbeidet. Siden Liv har sluttet er det behov for en ny kontaktperson for rådet i 
læreplanarbeidet. 

Forslag til vedtak: 
Foreligger ikke. 
 
 

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/3.-mandater/


3 
 

Sak 46-20 Oppfølging av høring av Vg2-læreplaner (60 min) 

Vg2-læreplanene i teknologi- og industrifag var på høring mellom 17. august og 15. 
november 2020. Høringen og høringsinnspill finner dere her (lenke). Læreplanene i 
teknologi- og industrifag fikk over 200 høringssvar totalt. Vg2 børsemaker fikk færrest med 
4 høringssvar, og Vg2 industriteknologi fikk flest med 58 høringssvar.  

Kontaktpersonene Tone og Liv gikk gjennom alle høringsinnspillene i møte med Udir 24. 
november 2020. I etterkant har det blitt avholdt møter mellom Udir, læreplangruppene og 
representanter fra faglig råd (kontaktpersonene og ledere for Vg2-arbeidsgrupper).  

De som ønsker kan se rapporter med oversikt over høringssvar på arbeidsrommet i 
Sharepoint her (intern lenke). 

Generell tilbakemelding til Udir 

Arbeidsutvalget ønsker å gi Udir en generell tilbakemelding i forbindelse med høringen av 
Vg2-læreplanene. Aktuelle temaer er: 

- Prosesser i Udir  
o Endringer i læreplanen. Eks. fjerning av det tverrfaglige temaet demokrati og 

medborgerskap i Vg2 transport og logistikk før det ble sendt på høring 
- Vekting av fag 
- Hvordan engelsk språk ivaretas i læreplanene 
- Utstyr og kompetanse 
- Omtale av partene i arbeidslivet  

o arbeidsfellesskap i stedet for yrkesfellesskap 

Forslag til vedtak: 
Arbeidsutvalget skriver et brev til Udir basert på innspill i rådsmøtet. Faglig råd 
opprettholder sitt standpunkt i rådsmøtet 11. mai 2020 og mener «yrkesfellesskap» bør 
erstattes med «arbeidsliv» i kompetansemålet knyttet til partene i arbeidslivet. 
 
Sak 47-20 Godkjenning av Vg3-læreplaner før høring (10 min) 

Det blir gitt en kort orientering om status i arbeidet. Selve godkjenning av Vg3-læreplaner 
utsettes til rådsmøter 11. og 13. januar. Til dette møtet bes lederne for Vg2-
arbeidsgruppene forberede en gjennomgang på rådsmøtet. Utkast til læreplaner blir sendt 
rådsmedlemmene i forkant av møtet   

Forslag til vedtak: 
Foreligger ikke. 

Sak 48-20 Føring av mobilkran på vei i kran- og løfteoperasjonsfaget (15 min) 

Rådet har tidligere behandlet saken om føring av mobilkran på vei i kran- og 
løfteoperasjonsfaget. I rådsmøtet 13. oktober 2020 forelå det to ulike alternativer, da 
læreplangruppen ikke hadde kommet til enighet: 

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

 
 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg2-og-vg32/teknologi-og-industrifag/
https://utdanningsdirektoratet.sharepoint.com/:f:/r/sites/FRTI-gruppe/Delte%20dokumenter/L%C3%A6replanutvikling/H%C3%B8ringer/Rapporter%20fra%20h%C3%B8ring%20Vg2%20-%202020?csf=1&web=1&e=h2sYMw
https://utdanningsdirektoratet.sharepoint.com/:f:/r/sites/FRTI-gruppe/Delte%20dokumenter/L%C3%A6replanutvikling/H%C3%B8ringer/Rapporter%20fra%20h%C3%B8ring%20Vg2%20-%202020?csf=1&web=1&e=h2sYMw
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Vedtak sak 13-20 - Føring av mobilkran i Vg3 kran- og løfteoperasjonsfaget 

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.  

Rådet har fått tilbakemelding fra Udir etter et kontaktmøte med Kunnskapsdepartementet:  

Viser til dialog knyttet til læreplan for Vg3 kran- og løfteoperasjonsfaget og spørsmål 
knyttet til kompetansemål om føring av mobilkran på vei og sertifisering. Saken ble 
drøftet på møte med KD fredag 14. november. Konklusjonen er at vi ikke kan sende 
et spørsmål om sertifisering på høring før organisering/finansiering er avklart. Slik 
saken foreligger bør en eventuell organisering legges til en landslinjeordning. Vi 
skisserer derfor følgende forslag til prosess. Hvorvidt læreplanen sendes på ny høring 
avhenger av resultatet på en eventuell søknad om å organisere opplæringen 
gjennom landslinjeordningen.  

Forslag til prosess: 

• Læreplanen i Vg3 kran- og løfteoperasjonsfaget ferdigstilles og sendes på 
høring sammen med de andre Vg3-læreplanene i utdanningsprogrammet, uten 
kompetansemål om føring av mobilkran på vei 

• Rådet sender inn en søknad om landslinje etter at system og retningslinjer for 
disse søknadene er på plass 

• Læreplanen fastsettes uten sertifisering (med enighet om rask endringsprosess 
dersom sertifisering blir aktuelt)  

• Avhengig av svar på søknad om landslinje: Læreplanen sendes ut på en ny 
høring med sertifisering (ev. med kort frist)  

Rådet må ta stilling til om læreplanen skal sendes på høring i januar og om det er ønskelig 
med landslinje i faget. Rådet bør ta stilling til om et eventuelt vedtak om landslinje bør 
komme før eller i etterkant av høringen, dersom læreplanen blir sendt på høring i januar. 

Kontaktpersonene i læreplanarbeidet, Udir og arbeidsgruppen for Vg2 transport og logistikk 
har planlagt et møte om saken mandag 7. desember 2020. 

Forslag til vedtak: 
Rådet ønsker at omtale av problemstillingen inngår i høringsbrevet, med informasjon om at 
rådet fortsatt følger opp. 

Sak 49-20 Rådsmøter i 2021 (5 min) 

Arbeidsutvalget foreslår å sette opp følgende rådsmøter for godkjenning av Vg3-
læreplanene før høring: 

- 11. januar 
- 13. januar 

Arbeidsutvalget og Udir legger plan for det videre arbeidet og ytterligere rådsmøter i 2021 
etter at Vg3-læreplanene er sendt på høring. Se foreløpig fremdriftsplan for 
læreplanarbeidet her (intern lenke). 

https://utdanningsdirektoratet.sharepoint.com/:w:/r/sites/FRTI-gruppe/Delte%20dokumenter/L%C3%A6replanutvikling/Planer%20og%20fremdrift/Fremdriftsplan%20og%20FRTIs%20involvering%202020-21.docx?d=wf3cbd7dfd96f4c1c8bd344970c72de7f&csf=1&web=1&e=tPJoLP
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Forslag til vedtak: Rådet setter opp rådsmøter 11. og 13. januar 2021, for å godkjenne 
Vg3-læreplanene før høring. 

Sak 50-20 Dokumentasjon av fordypninger i Vg3 opplæring i bedrift (15 min) 

I oppdragsbrev 10-18 Implementering av yrkesfaglig tilbudsstruktur ga 
Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet et oppdrag om å utrede mulig innføring 
av fordypninger i læreplaner på Vg3/opplæring i bedrift. Utdanningsdirektoratet sendte 10. 
mars 2020 KD en anbefaling om å prøve ut en innføring av fordypningsområder i utvalgte 
læreplaner i den fastsatte tilbudsstrukturen. Udir anbefalte at fordypningsområder skulle 
prøves ut som et alternativ til å sammenslå lærefag, opprette nye lærefag eller å splitte 
lærefag. 

Utdanningsdirektoratet skal vurdere hvordan fordypninger i Vg3 opplæring i bedrift skal 
synliggjøres på dokumentasjon og ber om tilbakemeldinger og begrunnede innspill fra 
faglige råd til hjelp i denne prosessen. 

Utdanningsdirektoratet ber rådet vurdere to alternativer: 

1. Dokumentasjon kun på vitnemål  
2. Dokumentasjon på vitnemål og fagbrev  

 
Se vedlegg for nærmere beskrivelse.  

Vedlegg: Sak 50-20_Til FR_Dokumentasjon av fordypninger i Vg3 opplæring i bedrift 

Forslag til vedtak: 
Arbeidsutvalget utarbeider et svar til Udir basert på diskusjonen i rådsmøtet. 

Sak 51-20 Veier fra fagopplæring til høyere yrkesfaglig utdanning (15 min) 

KD ber de enkelte faglige råd gjøre en vurdering, på bakgrunn av de lærefag og 
yrkeskompetanser som hører til deres utdanningsprogram, og gi tilbakemelding til 
departementet på følgende spørsmål: 
  

1. Er det per i dag gode utdanningstilbud i høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) for alle 
deres aktuelle fag- og svennebrev/yrkeskompetanser?  

2. Er det fag/svennebrev/yrkeskompetanser som ikke har relevante tilbud i HYU?  
3. Er det fag/svennebrev/yrkeskompetanser som har begrensede eller for få tilbud i 

HYU?  
4. Ser dere, eller har det vært diskutert behov for kompetanse som HYU kunne tenkes 

å være et godt svar på, som i dag mangler tilbud?  
 
Kunnskapsdepartementet ber om vurderinger og oversikter fra faglige råd innen 1. februar 
2021. 

Vedlegg: Sak 51-20_Til FR_Veier fra fagopplæring til høyere yrkesfaglig utdanning. 

Forslag til vedtak: 
Foreligger ikke. 

Sak 52-20 Unntak fra innføringstakt og overgangsordninger i LK20 (15 min) 

Nye læreplaner og tilbudsstruktur i Kunnskapsløftet 2020 i videregående opplæring blir 
innført trinnvis over en periode på tre år. Læreplanene på Vg3 er gyldige fra 1. august 2022 
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og innføres for skoleåret 2022-23. Lærlinger som følger en normal progresjon, vil kunne gå 
opp til fag- eller svenneprøven våren 2024 etter nye læreplaner og tilbudsstruktur.  
 
Eksamen skal gjenspeile de nye læreplanene. I nytt forskriftskapittel 24 er 
overgangsordninger for eksamen mellom læreplaner etter LK06 og LK20 beskrevet. 
Innføring av nye og utfasingen av gamle eksamener er beskrevet i §24-2 med 
utgangspunkt i hovedregelen om at nye eksamener fases inn etter ordinært opplæringsløp 
for elever og at gamle eksamener fases ut i tre påfølgende eksamensperioder. Udir kan 
gjøre unntak fra hovedregelen. 
 
Udir har fått innspill om at det kan være etterspørsel blant praksiskandidater som vil ønske 
å gå opp til fag- eller svenneprøve, og dermed også sentralt gitt skriftlig eksamen etter nye 
læreplaner tidligere enn hva innføringstakten tilsier.  
 
Udir ber her de faglige rådene identifisere hvilke lærefag det kan være behov for å lage en 
unntaksbestemmelse for. Vår vurdering er at det kan være behov for unntak i enkelte nye 
lærefag der det er et kompetansebehov i arbeidsmarkedet og en etterspørsel blant 
potensielle praksiskandidater.  
 
Frist for innspill er 1. februar 2021. 
 
Vedlegg: Sak 52-20_Til FR_ Unntak fra innføringstakt og overgangsordninger i LK20. 
 
Forslag til vedtak: 
Foreligger ikke. 

Sak 53-20 Deltakelse i referansegruppe om vurdering (10 min) 

Utdanningsdirektoratet inviterer de faglige rådene til å delta i en referansegruppe om å 
bidra i et arbeid for og videreutvikle vurderingsfeltet innen yrkesfagene. Vi viser til tidligere 
sak i SRY-møte 10. september, der behovet for en referansegruppe for dette arbeidet ble 
drøftet. Vi inviterer de faglige rådene med én representant per råd. 

Første møte i referansegruppa er 22. januar 2021. Frist for å velge en representant fra 
rådet er 15. desember 2020. 

Vedlegg: Sak 53-20_Til FR_Deltakelse i referansegruppe om vurdering 

Forslag til vedtak: 
Foreligger ikke. 

Sak 54-20 Orientering (15 min) 

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.  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag-og-yrkesopplaring/permitterte-laerlinger/
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Fellesmøte mellom arbeidsutvalgene og Udir 
Utdanningsdirektoratet arrangerte møte med arbeidsutvalgene i faglige råd mandag 9. 
november 2020. Udir sendte ut en oppsummering fra møtet i etterkant av forrige rådsmøte, 
som dere finner vedlagt.  

Vedlegg: Sak 54-20_v1_Fellesmøte Udir og AU i faglige råd_2020-11-09 

Julemøte med SRY, kunnskaps- og integreringsministeren og faglige råd 
Årets tradisjonelle julemøte med SRY, representanter for faglige råd og kunnskaps- og 
integreringsministeren avholdes digitalt 3. desember.  

Analysebrett for endringer i yrkesfagene er tilgjengelig 
Utdanningsdirektoratet har nå lagt ut et nytt verktøy for å følge utviklingen i de 
yrkesfaglige utdanningsprogrammene på udir.no. Hovedmålgruppene er de faglige rådene 
og saksbehandlere i Udir som jobber med tilbudsstruktursaker. Se vedlagte brev for 
nærmere informasjon 
  
Målet er at verktøyet skal bidra til:  
− relevante utdanningstilbud ved at behov for endringer i opplæringstilbudet lettere 

identifiseres  
− å redusere behovet for større revisjoner, ved at tilbudet justeres jevnlig  
− en kunnskapsbasert tilnærming til endringer i fag- og yrkesopplæringen  

 
Analysebrettet for endringer i yrkesfagene finner dere her (lenke). Udir oppfordrer de 
faglige rådene til å ta analysebrettet i bruk, og diskutere hvordan det kan fungere som en 
støtte i rådsarbeidet. 
 
Vedlegg: Sak 54-20_v2_Til FR_Analysebrett for endringer i yrkesfagene er tilgjengelig 
 
Forslag til vedtak:  
Rådet tar sakene til orientering.  

Sak 55-20 Eventuelt 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag-og-yrkesopplaring/analysebrett-endringer-yrkesfagene/
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