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(1) Sølvi Wangen deltok fra 10:15 – 10:45 (under sak 34-16) 
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Dagsorden: 
 
 
31-16 

 
Godkjenne innkallingen til dagens møte 
 
Vedtak: 
Rådet godkjente innkallingen.  
 

 
32-16 

 
Godkjenne referatet fra møtet 14. juni. 2016 
 
Referat fra 14. juni 2016: https://fagligerad.no/frba/ 
 
Vedtak: 
Rådet godkjente referatet. 
 

 
33-16 

 
Orienteringssak: 
Direktoratet orienterer 
 
Saken om prosessene videre i saken gjennomgang av tilbudsstruktur ble ivaretatt i  
sak 41-16 
 

 
34-16 

 
Orienteringssak: 
Klagenemndsregistrering 
 
Sølvi Wangen (Avdeling for vurdering 2) orienterte om arbeidet med klagenemndene.  
 
Rådsmedlemmene fikk i oppgave å gå gjennom listene og sende inn justeringer/nye 
personer som kan sitte i klagenemndene. Det kom også innspill på at rådsperioden og 
klagenemndsperioden bør ses i sammenheng, og finne rutiner for gjennomgang av 
klagenemndslistene. 
 
Rådsmedlemmene vil få egen bestilling angående saken. 
 

 
35-16 

 
Orienteringssak: 
Vekslingsmodellen – konferanse i Tromsø 25. og 26. oktober 2016 
 
Utdanningsdirektoratet har invitert til nettverkssamling for utprøvinger av vekslingsmodeller. 
Rådsmedlem Petter Høglund deltar. 
 

 
36-16 

 
Teoretisk eksamen 
 
Arbeidsgruppe: Jørgen Leegaard, Ola Ivar Eikebø og Petter Høglund. 
 
Jørgen Leegaard presenterte forslag på bakgrunn av saksfremlegg og diskusjonen på 
rådsmøte 14. juni 2016. 
 
Jørgen Leegaard gikk i møte tilbake til Udirs rapport fra 2010; Fag- og svenneprøven – 
Ny, særskilt prøving av kunnskap eller videreutvikling av dagens prøve? som i hovedsak 
skisserte to løsninger når det gjelder, det vi kaller, yrkesteoretisk eksamen. Det ene 
forslaget var, som bygg- og anlegg og TIP støttet, egen yrkesteoretisk eksamen før 
gjennomføringen av fag-/svenneprøven. Det andre forlaget var at denne prøvningen ble 
lagt inn i en justert fag-/ og svenneprøve. Utdanningsdirektoratet valgte å ikke gå videre 
med noen av forlagene på det tidspunktet.  
 

https://fagligerad.no/frba/
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Det er pr i dag tre muligheter for en yrkesteoretisk eksamen; (1) at eksamen 
gjennomføres, og må være bestått, før gjennomføringen av fag-/svenneprøven (kan da 
kobles sammen med dagens yrkesteoretiske eksamen for praksiskandidater), (2) at 
eksamen legges inn i fag-/svenneprøvens første del (første dag og som del av 
planleggingen av fag-/svenneprøven), og (3) at eksamen legges til siste dag av fag-
/svenneprøven (siste dag og som del av avslutningen og evalueringen av prøven). Etter 
drøftingen i rådet ønsker rådet å gå videre med rådets prinsipale ønske; at den 
yrkesteoretiske prøven gjennomføres, og må være bestått, før gjennomføringen av fag-
/svenneprøven.  
 
Vedtak: 
Rådet arbeider videre med saken med det mål at den yrkesteoretiske eksamen skal 
gjennomføres, og være bestått, for gjennomføringen av fag-/svenneprøven. Petter 
Høglund, Ola Ivar Eikebø og Jørgen Leegaard arbeider videre med saken og utformer 
forlag til neste rådsmøte, møte i Trondheim 16. og 17. november.  
 

 
37-16 

 
Rådsmøte med fylkesbesøk 16.-17. november 2016 
 
Arbeidsgruppen (Jarle Kristoffersen, Thomas Norland, Marie Granøien og Åge Risdal) 
presenterte programmet så langt. Direktoratet vil følge opp bestilling av fly og informerer 
fortløpende. 
 
Vedtak: 
Rådet tar informasjonen til ettretning. Rådet ble enige om at rådsmøte skal gjennomføres 
ved start dag 2, 17. november. 
 

 
38-16 

 
Nye medlemmer i faglig råd bygg- og anleggsteknikk: 
 
Hege Espe fra Fellesforbundet og Terje Eikevold fra MEF ble presentert som etterfølgere 
etter henholdsvis Halvor Langseth og Fred Arild Gyldenås. Rådet diskuterte om Hege 
Espe også skulle overta nestledervervet det siste året før nyoppnevning sommeren 2017. 
 
Vedtak: 
Fra Fellesforbundet ble Hege Espe valgt som ny nestleder etter Halvor Langseth. 
(Fellesforbundet). 
 
Fra MEF ble Terje Eikevold valgt som nytt medlem etter Fred Arild Gyldenås (MEF). 
 

 
39-16 

 
Gjennomgående dokumentasjon 
 
Jørgen Leegaard orienterte om tidligere arbeid i saken og la frem en skisse for nytt 
forslag til gjennomgående dokumentasjon. Skissen ble diskutert. Jørgen Leegaard sender 
utkast til nytt forslag til rådet innen 26. oktober.  Tilbakemelding til leder og sekretær 
senest 2. november. AU skal ha møte torsdag 3. november hvor saken behandles og 
forslaget oversendes departementet. 
 
Vedtak: 
Jørgen Leegaard sender utkast til gjennomgående dokumentasjon til rådsmedlemmene 
på e-post innen 26. oktober. Rådsmedlemmene avgir tilbakemelding til Jørgen Leegaard 
og rådssekretær i løpet av onsdag 2. november.  
 

 
40-16 

 
Fastsette møte for rådet vinter og vår 2017 
 
Vedtak: 
Rådet behandler saken på neste rådsmøte. 
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41-16 

 
Faglig råds kommentarer til Udirs utkast til anbefaling til KD når det gjelder 
utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk 
 
Jørgen Leegaard gikk gjennom Utdanningsdirektoratets (Udir) Utkast av 29.08.16 til 
”Gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet”. Vedlagte presentasjon ble bruk i 
møte.  
 
Rådet er i all hovedsak fornøyd med Utdanningsdirektoratets utkast til ny tilbudsstruktur, 
som i et alt vesentlige har tatt hensyn til rådets anbefalinger i utviklingsredegjørelsene 1 
og 2. Udir har lagt bred inngang og brede fag til grunn, deretter mulighet for spissing. 
Videre har Udir i sine avveiinger mellom ulike behov vektlagt arbeidslivets behov.  
 
Rådet er invitert til Kunnskapsdepartementet (KD) torsdag 6. oktober for å drøfte Udirs 
utkast når det gjelder bygg- og anleggsteknikk.   
 
Udir har blant annet foreslått: 
 

• At anleggsfagene samles til et fag med fordypninger tilsvarende de tidligere 
fagene. I tillegg opprettes to nye fordypninger; Anleggsrørlegger og Veidrift- og 
veivedlikeholdsfaget. 
 

• At tømrerfaget og rørleggerfaget får egne Vg2 
 

• At malerfaget og industrimalerfaget samles i et Vg2 
 

• At møbelsnekkerfaget flyttes fra utdanningsprogrammet Design og håndverk til 
utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk. 

 
• At anleggsgartnerfaget flyttes fra utdanningsprogrammet Naturbruk til 

utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk, sammen med 
idrettsanleggsfaget. 

 
• At en rekke små fag fra utdanningsprogrammet Design og håndverk flyttes til 

utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk, da som særløpsfag.  
 
Vedtak: 
Rådet er godt fornøyd med Utdanningsdirektoratets utkast. Rådet drøftet de forskjellige 
enkeltheter, med utgangspkt i vedlagte presentasjon, som leder og nestleder tar med seg 
til møte med Kunnskapsdepartementet. Leder og nestleder informerer rådet om møte 
med KD på rådsmøte torsdag 17. november.  
 

 
42-16 
 

 
Eventuelt: 
Liste over rådets medlemmer og varamedlemmer: 
Rådssekretær delte ut medlemsliste for rådets medlemmer og vara. Direktoratet ønsker 
at medlemmene går gjennom listene, kontrollerer personlige date og opplysninger, og 
melder eventuelle endringer til rådssekretær.  
 
Direktoratet ønsker også at medlemmene tar kontakt med vara for å sikre at 
opplysningen i listen er riktige, og at det heretter er medlemmet som tar kontakt med 
vara når medlemmet selv ikke kan delta på rådsmøter/møter. Dette for å sikre nødvendig 
kontakt og informasjonsflyt fra medlem til vara. 
 

 
Møtetidspunkt videre i 2016: 
• 16.-17. november, inkludert fylkesbesøk og julebord. Rådsmøte blir torsdag 17. november om 

formiddagen, før videre besøk hos fylkene. 
 

 



 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



 



Gjennomgang av det 
yrkesfaglige 
utdanningsprogrammet

Utkast fra UDIR mottatt 29.08

02.09.2016



Gjennomgang av det yrkesfaglige tilbudet
Utkast til rapport som inneholder Utdanningsdirektoratets anbefalinger til 
endringer i tilbudsstrukturen for yrkesfag. Dette er utkast til svar på 
oppdragsbrev 11-14 «styrke kvaliteten på og relevansen av fag- og 
yrkesopplæringen ved å gjennomgå tilbudsstrukturen i samarbeid med 
partene i arbeidslivet».

Utdanningsdirektoratet skal levere endelig rapport til 
Kunnskapsdepartementet 30.september. Kunnskapsdepartementet beslutter 
hvilke endringsforslag som skal sendes på offentlig høring.

Bestilling til SRY
Utdanningsdirektoratet ber SRY vurdere rapportens anbefalinger om 
tilbudsstrukturen med utgangspunkt i arbeidslivets perspektiv. 

Frist for skriftlige innspill til Utdanningsdirektoratet er 16.september.



En relevant fag og yrkesopplæring
• Opplæringstilbudet skal bli mer relevant for arbeidslivet.

• Oppdraget har ikke fokus på frafall, men på kvalitet i utdanningen.

• Fokus på hvordan tilbudsstrukturen kan oppdateres og vedlikeholdes i 
et kontinuerlig perspektiv. 

• Bred inngang for deretter spissing.

• Nye veier til studiekompetanse.

• Fordyping i store  og bredt sammensatte fag



Dette bør gjelde for ALLE 
utdanningsprogram

Nye veier til studiekompetanse



Utfordringer rundt små fag

• Svak rekruttering til små fag gir utfordringer for kvaliteten av 
opplæringen når tilbudet og miljøet rundt er fragmentert. 

• En mulighet er bruk av kompetansesenter/opplæringssenter. Vi 
foreslår et mandat for videre utredning i samarbeid med partene i 
arbeidslivet. 



Dilemmas
Det er ikke nødvendigvis samsvar mellom hva fylkeskommunen kan tilby og hva arbeidslivet har 
behov for. Elevenes mulighet til å tidlig spesialisere seg inn mot et spesifikt yrke eller gruppe av 
yrker er et eksempel på dette. Jo mer spesifikk opplæringen er, jo vanskeligere vil fylkeskommunens 
arbeid med å tilby opplæring bli. Dette handler blant annet om utstyrssituasjon og lærere med riktig 
kompetanse. 

Arbeidslivets behov for kompetanse kan også stå mot elevens behov for en fleksibel opplæring. 
Elevene som går på videregående opplæring er unge, og mange er usikre på yrkesvalg. Omvalg for 
elevene blir vanskelig om de må gjøre tidlige valg rettet mot et konkret yrke. 

«Vi har i våre vurderinger vektlagt arbeidslivets behov.»



Tilbudsstrukturen som virkemiddel
Veldig bra!



• Veksling 
• Forsøkene startet i 2013, ble utvidet i 2014 og avsluttes i 2018. Vi avventer avslutningen av forsøket for å ta en 

beslutning om dette er en opplæringsmodell som kan innføres som hovedmodell for lærefag. 

• Kryssløp
• Vi har fått anbefalinger om å gjennomgå kryssløpordningen med sikte på å redusere antallet kryssløp. Partene 

oppfordres til å sende forslag om nedleggelse av kryssløp!

• Manglende Lærerkompetanse
• Samarbeid og styring av fag og yrkesopplæringen
• Nye Y-veier 

• Utenfor direktoratets ansvarsområde

• Behov for egne opplæringsbehov tilpasset voksne

• Byggmontasjefaget

Temaer som ikke er med:



Økonomiske og adm konsekvenser 
Nye læreplaner, nytt utstyr, statistikk, prøvenemder, vurderinger og eksamener

Lærernes kompetanse – Gode yrkesfaglærere er en forutsetning for at opplæringen skal bli relevant 
og tilpasset arbeidslivets kompetansebehovbehov



Hva skjer videre



3 hovedprinsipper for tilbudsstrukturen

• Prinsippet om fleksibilitet i utdanningsprogrammene inkluderer en rekke punkter. I 
spørsmålet om smalere Vg1 er det særlig et av punktene som er relevante: de som har bestemt seg for et 
yrke når de begynner på videregående opplæring, skal få mulighet til å få opplæring og erfaring fra yrket fra 
Vg1. De som ikke er sikre på sine utdanningsvalg skal få et godt grunnlag for å gjøre riktige valg. 

• Prinsippet om relevant kompetanse inkluderer en rekke punkter, hvor særlig et av 
punktene er relevante: Fag- og yrkesopplæringen skal bygge på utstrakt samarbeid med partene i 
arbeidslivet, og føre frem til en kompetanse som er anerkjent i arbeidslivet.

• prinsippet om et desentralisert utdanningstilbud. Målet er at tilbudsstrukturen i størst 
mulig grad skal bidra til å gi mulighet for å få ønsket opplæring uavhengig av bosted, økonomi og alder.  



Små fag
Alle utdanningsprogram bør tilbys minimum ett sted i landet. Utdanningsdirektoratet mener opprettelse av 
utdanningsprogram som vil ha et for lavt elevgrunnlag til å kunne tilbys i alle fylker krever ordninger som sikrer 
opprettelse av skoletilbud, spesielt for de verneverdige fagene som utgjør hovedvekten av de foreslåtte smale 
utdanningsprogrammene. 

Det er en utfordring at ingen av tilbudene i tilstrekkelig grad ivaretar samtlige av punktene nedenfor: 
• Alle utdanningsprogram tilbys minimum ett sted i landet 

• sikker finansiering av små tilbud som det er av nasjonal interesse å opprettholde 

• fleksibel dimensjonering av utdanningstilbudene som bygger på en helhetlig nasjonal behovsvurdering 

• partenes eller andre interessemiljøers innflytelse i opprettelsen av tilbud 

«Ordningene med landslinjer og landsdekkende tilbud bør utredes videre.»



Økt spesialisering på Vg2
Valgfrie programfag vil best ivareta forslagene om fordyping på Vg2

Ved en innføring av valgfrie programfag på Vg2 deles kompetansemålene i Vg2-tilbudet i en felles del som alle 
elever må igjennom (felles programfag) og to eller flere deler hvor elevene må velge én fordypning (ett valgfritt 
programfag). De valgfrie programfagene er rettet inn mot Vg3-tilbud som leder ut fra Vg2-tilbudet. Valgfrie 
programfag skal være uten binding. Det vil si at elevene skal kunne kvalifisere gå videre til alle Vg3-tilbud som 
leder ut fra Vg2-tilbudet. Av denne grunn kan valgfritt programfag kun utgjøre en liten del av timetallet på Vg2. 
Direktoratet foreslår at timetallet for valgfrie programfag skal være på inntil 140 årstimer. 

Selv om det innen enkelte Vg2 åpnes for flere valgfrie programfag, er ikke fylkeskommunen forpliktet til å tilby 
alle disse, så lenge elevene får den opplæringen de har krav på, jfr. fag- og timefordelingen. Lærebedriften kan 
ikke kreve forlengelse i læretiden hvis eleven har valgt «feil» valgfritt programfag. 



Fordyping
I og med at lærlinger i prinsippet kan prøves i alle deler av en læreplan på fag- eller svenneprøven, er det ikke mulig for en lærling/ 
lærebedrift å velge bort noen hovedområder eller kompetansemål i en læreplan. Lærlingen kan imidlertid gå dypere inn på noen deler av 
læreplanen, og slik sett fordype seg – uten å velge noe bort. Det skal i dag heller ikke påføres på vitnemål og/eller fag- svennebrev hva 
lærlingen har fordypet seg i gjennom læretiden. 



Bygg- og anleggsteknikk



Bygg- og anleggsteknikk



Bygg- og anleggsteknikk
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Anleggsgartner
Utdanningsdirektoratet anbefaler å flytte lærefaget anleggsgartner til utdanningsprogram for bygg- og 
anleggsteknikk. Det skal opprettes et eget Vg2 for anleggsgartner. Det skal være kryssløp fra Vg1 naturbruk, og 
elever på Vg2 anleggsgartner skal ha mulighet til å velge kompetansemål fra naturbruk i YFF. 

Læreplanen for Vg1 bygg- og anleggsteknikk og læreplanen for det nye Vg2 anleggsgartner må revideres slik at 
de i tilstrekkelig grad ivaretar det grønne perspektivet i faget. 

Utdanningsdirektoratet anbefaler at inne-delene av kompetansemålene i idrettsanleggsfaget skal 
integreres i byggdrifterfaget i utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk. 

Utdanningsdirektoratet har en primær og en subsidiær anbefaling for ute-delen av kompetansemålene i 
idrettsanleggsfaget. Primært anbefaler Utdanningsdirektoratet å ivareta faget som et valgbart 
fordypningsområde i læreplanen for Vg3 anleggsgartner. Subsidiært anbefaler Utdanningsdirektoratet å 
beholde idrettsanleggsfaget som et eget lærefag. 

Idrettsanleggsfaget



Byggteknikk og KEM

Udir anbefaler å splitte Byggteknikk og opprette to nye VG2 tilbud: 

VG2 Tømrer og 
VG2 Betong og Mur

Udir anbefaler å splitte Klima energi og miljøteknikk og opprette to nye VG2 tilbud: 

VG2 Rør og 
VG2 Ventilasjon, membran og taktekking



Overflateteknikk

Udir anbefaler å endre navnet på Vg2 overflateteknikk til Vg2 
Maler: 

Udir anbefaler å gjøre om renholdsoperatørfaget til særløpsfag.

Udir anbefaler at nytt Vg2 består av lærefagene malerfaget og 
industrimalerfaget.

Udir fraråder at industrimalerfaget flyttes til TIP. 



Renholdsoperatør
Utdanningsdirektoratet anbefaler å endre opplæringsmodell til 
særløpsfag.
Fagbrev som isolatør og renholdsoperatør tas nesten utelukkende av voksne gjennom 
praksiskandidatordningen. 

Isolatør
Utdanningsdirektoratet anbefaler å endre opplæringsmodell til ordinært 2+2 
løp under Ventilasjon, membran og taktekking.

Fagene har mange av de samme kompetanekravene og fagarbeiderne utfører ofte arbeid tilknyttet 
ventilasjon. 



Anleggsteknikk
Slik vi forstår forslaget skal fordypningsområdene tilsvare lærefagene i dag: 
• asfaltfaget 
• anleggsmaskinførerfaget 
• fjell- og bergverksfaget 
• vei- og anleggsfaget 
• banemontørfaget 
• anleggsrørleggerfaget (nytt, omtalt i kapittel 12.6) 
• veidrift- og veivedlikeholdsfaget (nytt, omtalt i kapittel 12.7) 

Det vil ikke være mulig å velge flere fordypningsområder i løpet av læretiden, dvs. at lærlingen må velge én av de foreslåtte syv 
fordypningene. Det vil heller ikke være mulig å ikke velge et fordypningsområde. Som det fremgår av bransjens anbefalingen, ønsker 
rådet at lærlingene skal få mulighet til å få opplæring i hele læreplanen hvis de ønsker det, men det vil ikke være mulig med de
kriterier som er satt. 
Utdanningsdirektoratet mener at det er grunnlag for en sammenslåing og innføring av fordypningsområder ettersom bransjen 
argumenterer for at det både ønskelig og mulig å lage en felles læreplan for anleggsteknikk. De valgbare fordypningsområdene vil
tilsvare de syv områdene over, men det er felleselementene på tvers av områdene som må være det bærende for faget 
anleggsteknikk. 



Fordyping
Utdanningsdirektoratet anbefaler å slå sammen flere av lærefagene i bygg- og 
anleggsteknikk og innføre valgbare fordypningsområder på Vg3 for disse fagene. 

Vi anbefaler å innføre et nytt felles fagbrev for anleggsteknikk. Fordypningene skal 
ha bakgrunn i dagens lærefag og foreslåtte nye fordypningsområder. 

Vi anbefaler å innføre et nytt felles fagbrev for treindustri. Fordypningene skal ha 
bakgrunn i dagens lærefag. 

Vi anbefaler at partene i arbeidslivet involveres videre i utformingen av 
fordypningsområdene. 



Anleggsrørlegger

Udir anbefaler å opprette et nytt fordypningsområde anleggsrørlegger.
Det er i tråd med anbefalingene fra bransjen. Fordypningsområdet skal ligge i Vg3 
anleggsteknikk, som rekrutterer fra Vg2 anleggsteknikk. Faget skal følge 2+2-
modellen. Eventuelle kryssløp må utredes nærmere. 

Vi anbefaler at partene i arbeidslivet involveres videre i utformingen av 
fordypningsområdet. 



Veidrifter
Utdanningsdirektoratet anbefaler å opprette veidrift- og veivedlikehold som 
et valgbart fordypningsområde innen Vg3 anleggsteknikk. 

Utdanningsdirektoratet tolker bransjen dithen at de ønsker et felles fagbrev for 
anleggsteknikk. Dette er behandlet og omtalt i kapittel 12.5. Forslaget og søknaden om et 
nytt lærefag i veidrift- og veivedlikeholdsfaget er derfor behandlet som en søknad om et 
valgbart fordypningsområde i Vg3 anleggsteknikk. 

Valgbare fordypningsområder i læreplanen er omtalt i kapittel 3.3, og betyr at noen deler 
av læreplanen velges bort, til fordel for noe annet. Da vil to eller flere valgbare områder i 
læreplanen bli utformet, men felles kompetansemål skal fortsatt utgjøre den største delen 
av lærefaget. Hver lærling kan kun velge ett fordypningsområde i løpet av læretiden og 
fordypningen skal rette seg mot spesifikke bransjer eller områder av faget. 



Treteknikk
Udir anbefaler å beholde navnet Treteknikk: 

Udir anbefaler å flytte møbelsnekkerfaget fra Design og Håndverk til Bygg- og anleggsteknikk.

Udir anbefaler å slå sammen trelast, limtre og trevare- og bygginnredning til ett felles fagbrev med 
tittel Treindustri.

Udir foreslår å legge ned VG2 Industriell møbelproduksjon (TIP), men å opprette kryssløp fra VG2 
Treteknikk til VG3 Industrisnekker. 

Udir anbefaler at Bøkkerfaget, Orgelbyggerfaget, Tredreierfaget, Treskjærerfaget, Trebåtbyggerfaget, 
Gipsmakerfaget og Kurvmakerfaget opprettes som særløpsfag innen Bygg- og anleggsteknikk

BNL: 
Uenig
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