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1. INNLEDNING 
 
I Utviklingsredegjørelse 2015/2016 1. del fra oktober 2015, beskrev rådet noen sentrale 
utfordringer for fagutdanningen for bygge- og anleggsnæringen i Norge. I tillegg vedtok 
rådet noen foreløpige anbefalinger til endringer av tilbudsstrukturen, som ble sendt på 
høring til fageierne, dvs. organisasjonene som organiserer bedrifter eller arbeidstakere i de 
ulike fagene. Innspillene fra organisasjonene ligger som vedlegg til referatet fra rådsmøte 11. 
mars 2016.   
 
I tillegg har rådet vurdert anbefalingene i rapporten fra Yrkesfaglig utvalg for bygg, elektro 
og industri. Utvalget gir ikke mange konkrete anbefalinger vedrørende tilbudsstrukturen, 
men gir viktige innspill om utfordringene og kompetansebehovene for fremtidens 
fagarbeidere. Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk oppfatter at utvalgets vurderinger om 
næringens behov og ønsker og utfordringene for fagutdanningen i hovedsak sammenfaller 
med rådets beskrivelser og vurderinger i kapitlene 3 til 6 i utviklingsredegjørelsens 1. del. 
 
Utdanningsdirektoratet (Udir) har de siste årene mottatt en rekke forslag til nye fag og 
endringer av fag vedrørende utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk. Noen har 
rådet behandlet fortløpende, mens andre er blitt satt på vent for å bli behandlet i 
forbindelse med denne gjennomgangen av tilbudsstrukturen. 
Mer informasjon om arbeidet med tilbudsstrukturen, arbeidet i de faglige rådene, 
utviklingsredegjørelsene og rapportene fra yrkesutvalgene, se  
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet/. 

  
Stortinget behandlet Melding til Stortinget nr. 20 (2012-2013) På rett vei i juni 2013, og 
Stortinget ba da om at regjeringen gjennomgår tilbudsstrukturen innenfor de yrkesfaglige 
utdanningene i samarbeid med partene i arbeidslivet. Kunnskapsdepartementet (KD) har 
gjennom oppdragsbrev gitt Utdanningsdirektoratet (Udir) instruksjoner om hvordan de vil at 
gjennomgangen av tilbudsstrukturen skal gjennomføres.  
 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk anbefaler endringer av tilbudsstrukturen og 
fagutdanningen som forutsetter endringer av lover, forskrifter, avtaler m.m. Rådet mener 
endringer må til for at fagutdanningen for bygge- og anleggsnæringen i Norge skal være 
relevant og fremtidsrettet for den enkelte ungdom og for arbeidslivet.  
 
Det er i dag uavklart om det er politisk flertall for endringer som bedre tilrettelegger for 
blant annet veksling mellom skole og bedrift (Vg2 og Vg3) og brede fag med mulighet til 
fordypninger. For øvrig viser vi til rådets anbefalinger og prioriteringer i de siste to kapitlene. 
 
  

2. FAGARBEIDEREN I FREMTIDENS BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING 

Næringens behov 
Utdanningstilbudene skal gi ungdommen en vei inn i dagens arbeidsliv. I tillegg til å beherske 
dagens yrkesutøvelse, skal ungdommen gis et faglig fundament og motivasjon til å lære mer, 
for å kunne møte nye produksjonsmåter og ny teknologi i en forhåpentligvis lang 
yrkeskarriere. 

https://fagligerad.files.wordpress.com/2014/06/15-10-27-utviklingsredegjc3b8relse-faglig-rc3a5d-bygg-og-anleggsteknikk-med-anbefalinger-til-endret-tilbudsstruktur.pdf
http://www.udir.no/globalassets/filer/fag-og-yrkesopplering/yrkesfaglig-utvalg-for-bygg-industri-og-elektro.pdf
http://www.udir.no/globalassets/filer/fag-og-yrkesopplering/yrkesfaglig-utvalg-for-bygg-industri-og-elektro.pdf
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet/
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Yrkesfaglig utvalg for bygg, elektro og industri ønsker en fremtid hvor fagarbeidernes 
kompetanse vil være av avgjørende betydning for konkurransekraften (side 13): 

Utvalget mener at den norske arbeidslivsmodellen er viktig for fag- og 
yrkesopplæringen. Utvalget har stor tro på at organiseringen av arbeidslivet er en 
viktig bærebjelke for konkurransekraften og innovasjonsevnen i norsk næringsliv. Det 
er avgjørende for at norsk næringsliv skal kunne konkurrere mot lavkostland, at 
arbeidstakerne medvirker bredt og direkte til å utvikle effektive arbeidsprosesser, ta i 
bruk ny teknologi, utvikle nye produkter og forretningsmodeller 
Arbeidslivet trenger fagarbeidere med teoretisk og yrkesfaglig kompetanse på høyt 
nivå.   

  
Det yrkesfaglige utvalgets vektlegging av den norske modellen med høy kompetanse og 
selvstendighet, er i tråd med det rådet la til grunn for arbeidet med Utviklingsredegjørelsen 
1. del (se Kapitel 3). Rådet vil imidlertid understreke at hvilket arbeidsliv og bedriftskultur 
eleven og lærlingen møter, handler om mer enn endringer av formuleringer i læreplanene. 
Bedriftens ledere, kollegaene og partsorganisasjonene sammen med myndighetene, har 
ansvaret for at den norske modellen fungerer og at konkurransekraften bedres gjennom 
tillitsskapende samarbeid og involvering i ledelse og utvikling. 
 
I Utviklingsredegjørelsen 1. del forutsatte rådet økt etterspørsel etter fagutdannede i bygge- 
og anleggsnæringen. I næringen er det nå enighet om nye tiltak for økt seriøsitet og 
kompetanse, f.eks. nye anbudskriterier med krav om dokumentert fagkompetanse og 
forsterkede lærlingklausuler. Vektleggingen av kompetanse og seriøsitet i vårens 
tariffoppgjør for byggfagene1 og statsråd Sanner sitt svar på partenes felles henvendelse2, 
peker i samme retning. 
 
Rådet mener derfor det er ansvarlig og nødvendig å ta økt etterspørsel som utgangspunkt 
for anbefalingene til endret tilbudsstruktur. Økt antall søkere til Vg1 bygg- og anleggsteknikk 
våren 2016 bekrefter tendensen.  
 

Rekruttering 
Rekruttering av ungdom til fagutdanningene innen bygg og anlegg vil være lettere om 
utdanningene fremstår som et samlet tilbud med mange valgmuligheter både i 
utdanningsløpet og senere i arbeidslivet (karrieremuligheter). Bygge- og anleggsnæringen er 
stor (største næring målt i sysselsatte) og den er Norges største distriktsnæring. Med et fag-
/svennebrev fra dette utdanningsprogrammet som grunnlag, vil en gjennom livsløpet ha 
mange muligheter til ulike yrker også i andre bransjer, videre utdanning eller nye 
utfordringer i egen bedrift eller bransje. Bedriftene, partsorganisasjonene og myndighetene 
har sammen et ansvar for at næringen og de ulike bransjene fremstår som attraktive 
utdanningsvalg for ungdommen. 
 
Svært få jenter vurderer dessverre å utdanne seg innen bygg og anlegg. Næringen har ikke 
råd til å fremstå som uinteressant for halve ungdomskullet. Rådet viser her til det 

 
1 Se https://www.fellesforbundet.no/globalassets/lonn-og-tariff/tariff-2016/felles-henvendelse-fra-
fellesforbundet-og-bnl-til-statsministeren.pdf  
2 Se https://www.fellesforbundet.no/globalassets/lonn-og-tariff/tariff-2016/felles-henvendelse-fra-bnl-og-
fellesforbundet-i-forbindels1.pdf  

http://riksmekler.no/index.php/themes/riks/images/javascript/themes/riks/images/javascript/modules/photoshare/pnjavascript/modules/photoshare/pnjavascript/index.php?module=Pagesetter&type=file&func=get&tid=8&fid=motebok1a&pid=593
http://riksmekler.no/index.php/themes/riks/images/javascript/themes/riks/images/javascript/modules/photoshare/pnjavascript/modules/photoshare/pnjavascript/index.php?module=Pagesetter&type=file&func=get&tid=8&fid=motebok1a&pid=593
https://www.fellesforbundet.no/globalassets/lonn-og-tariff/tariff-2016/felles-henvendelse-fra-bnl-og-fellesforbundet-i-forbindels1.pdf
https://www.fellesforbundet.no/globalassets/lonn-og-tariff/tariff-2016/felles-henvendelse-fra-fellesforbundet-og-bnl-til-statsministeren.pdf
https://www.fellesforbundet.no/globalassets/lonn-og-tariff/tariff-2016/felles-henvendelse-fra-fellesforbundet-og-bnl-til-statsministeren.pdf
https://www.fellesforbundet.no/globalassets/lonn-og-tariff/tariff-2016/felles-henvendelse-fra-bnl-og-fellesforbundet-i-forbindels1.pdf
https://www.fellesforbundet.no/globalassets/lonn-og-tariff/tariff-2016/felles-henvendelse-fra-bnl-og-fellesforbundet-i-forbindels1.pdf
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yrkesfaglige utvalgets beskrivelse av problemstillingen med for få kvinner i næring. 
 
Rådgivningstjenesten oppgave er å motivere elevene til å utnytte sine evner og interesser. 
Derfor blir ofte «de skoleflinke» anbefalt studiespesialisering fordi den utdanningsveien 
fremstår med flest muligheter til høyere utdanning og karriere.  
 
Det er imidlertid en prinsipiell forskjell mellom studiespesialisering og yrkesfag. 
Studiespesialisering er en opplæring som forbereder til høyere utdanning. Yrkesfag er ikke 
en opplæring, men en avsluttende profesjonsutdanning på det høyeste nivå i lærefaget 
innenfor bygg og anlegg, med noen få unntak. Den kvalifikasjonen som fagutdanningen gir 
defineres av myndighetene som "lavere utdanning", selv om det i praksis ikke finnes høyere 
utdanning for disse kvalifikasjonene.  
 
Fagutdanningen innenfor bygg og anlegg kan derfor fremstå som en "blindgate", fordi det 
ikke finnes høyere utdanning i de forskjellige lærefagene. Skal yrkesfagene få den plass i 
utdanningen som en samlet næring og politikerne ønsker, må det etableres utdanninger på 
tertiært nivå innenfor det enkelte lærefag.  
 
I Norge vil fagskolen være den naturlige videreutdanningsarenaen for yrkesfagene. 
Næringen trenger videreutdanning både som spesialisering i det enkelte lærefag (slik som 
f.eks. Innføring i bygningsvern på Fagskolen Innlandet - Gjøvik) og til arbeidsledelse og 
planlegging som bygger på utdanning og praksis i fag og bransje. Andre spesialiseringer kan 
være innen industriell bygging, montasje, rehabilitering, lafting, anleggsfagene, drift- og 
vedlikehold mv.  
 
Dersom fagskolen skal kunne fungere som den sentrale videreutdanningsarenaen, må den 
ha nødvendige økonomiske og organisatoriske rammebetingelser samt mulighet til å bygge 
på med halvårsenheter ut over dagens to år. Det er svært viktig at relevant læringsutbytte i 
fagskolen gir avkortning i overganger til universitet og høyskoler og at dette er forankret i 
godkjent studieplan. 
 
På noe sikt er det også viktig at det blir etablert yrkesfaglige studier i universitet- og 
høyskolesektoren. Opptaksgrunnlag vil være både y-vei og relevante fagskolestudier.  
 
Rådet deler derfor yrkesutvalgets anbefalinger i avsnitt 5.3.3 vedrørende generell 
studiekompetanse, y-veien og at det må bli enklere å ta flere fagbrev. 
 
 

3. TILBUDSSTRUKTUREN OG BEHOVET FOR FLEKSIBILITET 

En ungdomsutdanning frem til fag- /svennebrev 
Tilbudsstrukturen skal gi ungdommene en god og attraktiv vei inn i det arbeidslivet som 
utdanningsprogrammet utdanner til. Ungdom som har fullført grunnskolen har rett til 
videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1. Denne ungdomsretten gjør at nesten 
alle elevene i Vg1 kommer rett fra ungdomsskolen. 
 
Yrkesutdanningen bygger derfor på kunnskaps- og ferdighetsnivået til de som kommer fra 
ungdomsskolen. Rådet understreker at anbefalt tilbudsstruktur forutsetter at elevene har 
bestått alle fag på ungdomsskolen. Rådet deler ellers det yrkesfaglige utvalget sine 
anbefalinger om endringer i grunnskolen for å styrke praktiske fag og motivere til å velge 
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yrkesfag (avsnitt 5.3.1), slik at elevene kan starte sin yrkesutdanning med bedre og mer 
tilpassede kunnskaper og ferdigheter. Rådet viser her til innstillingen fra Ludvigsen-utvalget 
og melding til Stortinget.  
 
Rådet mener at den beste fagutdanningen for de fleste fagene gjennomføres i forpliktende 
veksling mellom skole og bedrift etter Vg1. Rådet legger allikevel til grunn at hovedmodellen 
for utdanningstilbudene frem til fag-/svennebrev i noe tid fremover vil være som i dag, dvs. 
først 2 år i skole (Vg1/Vg2) etterfulgt av 2 år som lærling i bedrift (Vg3). Rådets begrunnelse 
for denne oppfatningen ligger i de rammene fylkeskommunene er gitt av Storting og 
regjering for å gjennomføre fagutdanning.  
 
Rådet vil allikevel anbefale flere måter å gjennomføre fagutdanningen på.  
 
Fagutdanningen skal ivareta mange ønsker fra samfunnet, bedriftene og de 
utdanningssøkende. Ønskene vil av og til være motstridende, eller ikke la seg håndtere 
innenfor samme utdanningsløp/tilbudsstruktur. Rådet er opptatt av mulighetene for flere 
fleksible og søkbare gjennomføringsmodeller med tettere forpliktende samarbeid mellom 
skole og bedrift, og veksling mellom skole og bedrift i opplæringen.  
 
For anleggsfagene vil to år i skole og to år i bedrift fungere best på grunn av at ungdommene 
må lære å beherske masseforflytningsmaskiner på lukket område. Dette vil ikke 
lærebedriftene være i stand til å gjennomføre. Bedriftene er derfor avhengige av at 
lærlingene har denne kunnskapen og sertifisert sikkerhetsopplæring før de begynner i lære.  
 
Skoleopplæringen i Vg1 og Vg2 må vektlegge grunnleggende bransjekunnskaper som 
materialkunnskap og bransjelære, og ferdigheter i verktøybruk, arbeidsutførelse, og 
organisering og HMS, kunnskaper og holdninger, slik at eleven er forberedt og motivert til 
arbeid som lærling. Samtidig er det viktig at skolene bruker prosjekt til fordypning både i Vg1 
og Vg2 på en slik måte at elevene får relevant utplassering og praksis i de eller det faget 
elevene ønsker.  
  

Frafall og fleksibilitet 
Ungdommens valg påvirkes lett av trender og miljø. Rett til å velge utdanning ut fra interesse 
og evner kan havne i kollisjon med myndighetenes ansvar for å skaffe læreplasser og 
mulighetene til en jobb å leve av etter endt utdanning. Det finnes ingen enkel oppskrift på 
spørsmålet om dimensjonering av tilbudsstrukturen. I dag mangler noen fag læreplasser, 
mens andre fag har for få søkere.  
 
Det er y-nemndenes oppgave å gi fylkeskommunen råd om dimensjonering av skoleplasser i 
det enkelte fylke. Etter at de mistet sin vedtakskompetanse brukes y-nemndene aktivt i 
forskjellig grad av fylkeskommunene i dimensjoneringsarbeidet. Dette påpeker også 
yrkesutvalget i sin rapport. 
 
Et annet problem er at for mange fag er det ikke regional dimensjonering som er viktig, men 
nasjonal. I tillegg trenger myndighetene, partene og y-nemndene bedre verktøy for en bedre 
dimensjonering av skoleplasser og behov i arbeidslivet. Det må uansett ikke være slik at 
fylkeskommunen oppretter skoleplasser i fag som det åpenbart ikke er nok læreplasser til, 
samtidig må ikke fylkeskommunen legge ned skoleplasser der det er nok læreplasser.  
 



Side 7 
 

Det er viktig at elevene som kommer inn på yrkesfag er kvalifiserte og motiverte. Det er 
uholdbart at videregående skoler må ta inn elever uten forutsetninger eller motivasjon. I 
stedet for at disse ungdommene blir plassert på skoler med ledige skoleplasser (tilbud med 
undersøkning), bør de tilbys tilpasset opplæring og oppfølging for å oppnå nødvendig 
kompetanse for å bli kvalifisert for yrkesfagutdanning.  
 
   

4.  TO ARENAER FOR LÆRING – SKOLE OG BEDRIFT 

Bred inngang 
Rådet ønsker å beholde dagens inngang til bygg- og anleggsteknikk med et samlet Vg1. 
Tidligere har rådet understreket at Vg1 ikke skal være et år med vekt på yrkesveiledning eller 
"smakebits-pedagogikk". Rådet har uttrykt bekymring for det yrkesfaglige tilbudet til særlig 
de elevene som allerede har gjort sitt yrkesvalg. Det er viktig at de som har bestemt seg for 
lærefag, kan oppnå kompetansemålene i læreplanen med arbeidsoppgaver i sitt lærefag. 
 
Vg1 er et krevende år for skolene og lærerne på grunn av elevene sine ulike forutsetninger 
og interesser. Læreplanen må derfor ha en mer generell karakter med muligheter for lokal 
tilpasning.  
 
Elever i Vg1 uten et klart fagvalg, må få hjelp og muligheter til å prøve seg frem før de velger 
programfag på Vg2. Det er en generell utfordring at skolene stort sett bare har lærere med 
fagbakgrunn fra de største lærefagene. Her som ellers i skolen må det være krav om 
utdannede lærere i alle fag. Norsklærer i norsk og murerlærer for murerfaget. Rådet er 
innforstått med at det for en rekke fag ikke er mulig å ha utdannede lærere på full tid i 
skolen. Skolen må kunne låne lærer fra naboskole eller bruke lektor II-ordningen med 
fagkompetente personer fra bedriftene som lærere i lærefagene.  
  

Flere Vg2 
Strukturen i Kunnskapsløftet med meget bredt Vg1, Vg2 med flere fag og sammenslåing av 
flere lærefag, resulterte i mindre tid enn ønsket til det enkelte lærefag. Alle fag og 
utdanningsprogrammer skulle behandles likt uavhengig av bransje, næring og kompleksitet 
og omfang. I de ti årene som er gått siden innføringen har de fleste innsett at det er blitt for 
liten tid i utdanning til det enkelte lærefag, og derved for dårlige faglige kvalifikasjoner for 
den enkelte.  
 
Myndighetene er, etter rådets forståelse, nå enige i at utdanningsprogrammene må 
behandles noe ulikt alt etter hvilken sektor utdanningene skal kvalifisere for. 
Kunnskapsministeren har meldt at det blant annet skal gjennomføres en revisjon av 
læreplanene for at de skal bli mer fagrettede og tydeligere i hva kompetansemålene skal 
være. Det gjelder også for fellesfagene, hvor inntil 30 % skal gjøres relevant for det enkelte 
lærefag.  
 
Rådet har gjennom flere år arbeidet for en endring i retning av mer faglighet i læreplanene 
og i fagutdanningen generelt. Rådet ønsker derfor smalere Vg2 enn i dagens struktur. 
Forslagene følger i punkt 7 ANBEFALING TIL NY TILBUDSSTRUKTUR. 
 
Flere av fageierne var i sine tilbakemeldinger til rådet bekymret for rekrutteringen til sine fag 
hvis strukturen i Vg2 ble slankere enn den er i dag. Dette gjelder særlig for fag som ofte ikke 
får egne tilbud i Vg2 fordi det er for få elever til fulle klasser (15 elever). Rådet deler 
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bekymringen om for dårlig rekruttering til en rekke av fagene. Rådet har imidlertid lagt til 
grunn at søkningen vil ta seg opp blant annet som følge av endringer i lov om offentlige 
anskaffelser (lærlingeklausul og krav til fagarbeidere i prosjektene). 
 
Rådet mener videre at Vg2-strukturen må ha faglige krav til innhold og kvalitet som 
førsteprioritet. Arbeidet med å rekruttere til yrkesfag generelt og bygg- og anleggsteknikk 
spesielt, må intensiveres. Myndighetene må være med i et forpliktende arbeid for å 
rekruttere flere ungdommer. Det vil også være viktig at myndighetene legger til rette for at 
voksne uten formell fagutdanning får yrkesteoretisk utdanningstilbud og dermed kan 
fremstille seg til praksiskandidatprøven. Det må bli lettere for den enkelte å få 
realkompetansevurdert sine kvalifikasjoner.  
 
Når rådet foreslår å beholde et samlet Vg1 bygg- og anleggsteknikk, må Vg2 og 
programområdene bli mer fagspesifikke. Ellers vil noen parter fort kreve at Vg1 deles. Det 
ønsker ikke rådet. 
 
For de fag som ønsker det, ønsker rådet at det legges til rette for søkbare vekslingstilbud for 
Vg2 og Vg3.  
 
For fag som ikke har søkere nok til tilbud på den enkelte skole eller i fylket, mener rådet at 
det er meget viktig at utdanningstilbud og utdanningskompetanse sikres ved at bestemte 
skoler får et regionalt eller nasjonalt ansvar, dvs. blir et kompetansesenter. Se punkt 6. SMÅ 
FAG - KOMPETANSESENTER 
 
For øvrig vises det til punkt 7 ANBEFALING TIL NY TILBUDSSTRUKTUR. 
 
 

Yrkesteoretisk læring i læretiden 
Tiden som lærling (Vg3) er og vil være den viktigste tiden for læring av yrkesutøvelsen. 
Yrkesrelevansen er sikret ved at opplæringen skjer som en del av ordinær produksjon i 
bedriftene. Bekymringen er at det kan bli for mye ren produksjon og for lite kunnskap.  
 
Den yrkesteoretiske forståelsen, kunnskapen om hvorfor arbeidet utføres slik det gjør og 
konsekvensene av avvik og feil, kan bli nedprioritert i en hektisk hverdag. Rådet har tidligere 
vedtatt ønske om en yrkesteoretisk eksamen for å kvalitetssikre at bedriftene faktisk gir 
lærlingene opplæring i de yrkesteoretiske læreplanmålene i Vg3. Forslaget er også støttet av 
Udir og oversendt Kunnskapsdepartementet. Den yrkesteoretiske kunnskapen er grunnlaget 
for at fagarbeideren kan bidra til økt produktivitet, utvikling og innovasjon og kvalitet. Selv 
om rådet har bedt om en egen yrkesteoretisk eksamen før fag-/svenneprøven, er rådet villig 
til å drøfte om denne prøven kan gjennomføres som del av fag-/svenneprøven.                       
 

Særløpsfagene  
Særløpsfagene (1+3) har i dag ikke krav om at yrkesteorien (programfag) i Vg2 skal 
gjennomføres i skole. Det er opp til bedriftene selv å bestemme om de vil gjennomføre 
denne opplæringen eller om de vil kjøpe den fra fylket eller andre tilbydere. For rådet er det 
viktig at alle elever og lærlinger får det læreplanfastsatte innholdet i sin utdanning. Rådet 
ber derfor om at de yrkesteoretiske kompetansemål i Vg2 blir obligatorisk å gjennomføre i 
skole, tilsvarende som for fellesfagene i dag. Dette vil sammen med fellesfagene, gi 
lærlingene den samme plattform som ordinært 2+2 løp eller 1+3 veksling (hvor disse 
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kompetansemål har vært del av skoleundervisningen i de forsøkene som er gjennomført til 
nå.)  
 
Rådet mener at denne undervisningen bør gis av kompetansesenter, dvs. videregående skole 
med nasjonalt eller regionalt ansvar for det aktuelle faget. Undervisningen kan være 
nettundervisning med samlinger eller rene samlinger.  
 

Veksling 
Ønsket om vekslingsløp mellom opplæring i skole (Vg2) og i bedrift (Vg3) og om en 
forskriftsfestet periode med opplæring i skole/kompetansesenter for lærlinger i 1+3 særløp, 
er motivert ut fra at den beste læringen skjer i systematisk veksling mellom skole og bedrift. 
 
Pedagogisk er det etter rådets mening ingen tvil om at den beste måten å lære et praktisk 
yrke på er en veksling mellom systematikken i skole og skolens verksted og yrkesutøvelse i 
«virkeligheten» i bedrift. Det være seg yrkesfag på videregående skole eller 
profesjonsutdanningene i høyskole/universitet. Mens «vekslingen» i profesjonsutdanninger 
som sykepleier og lærer skjer ved kortere praksisperioder i ulike institusjoner/skoletrinn 
etter hvert som utdanningen skrider frem, har modellen i yrkesfag siden R-94 vært 2 år i 
skole etterfulgt av 2 år i bedrift. 
 
Avtalen mellom LO og NHO i forkant av R-94 la grunnlaget for denne modellen. Det særegne 
med lærlingeordningen i forhold til profesjonenes praksis, er at lærlingen må produsere i 
læretiden. Utdanningen blir bedre ved at den blir lengre, og ulempen med lengre utdanning 
kompenseres ved at lærlingene mottar lønn for verdiskapningen i bedriften, som tilsvarer ett 
år. 
 
Forsøkene som har vært gjennomført med ulike vekslinger viser gode resultater på læring av 
så vel fellesfag som programfag, og ikke minst på motivasjon og forståelse for faget og 
bransjen. Det viktigste med en veksling mellom de to læringsarenaene, skole og bedrift, er at 
læringen skjer i en formalisert og systematisk samhandling mellom disse. I en god veksling vil 
elev og lærling ha full nytte av det skolen er best til; kunnskapselementene, og det bedriften 
er best til; ferdighetselementene. Rådet er for øvrig godt kjent med noen av de utfordringer 
man har hatt i noen av forsøkene med veksling for byggfag. Det er viktig at det gjennomføres 
forsøk for å høste erfaring slik at senere gjennomføringen blir best mulig.  
 
Rådet vil allikevel anbefale 2+2 for anleggsfagene av praktiske grunner, jf. punkt 7 
ANBEFALINGER TIL NY TILBUDSSTRUKTUR. 
 
I 2+2-ordningen har skolen ansvar for første delen av utdanningen og bedriften for andre og 
siste delen. Vekslingsmodeller forutsetter tettere forpliktende samarbeid mellom 
læringsarenaene. Skolen må derfor få et delansvar sammen med bedriften helt fram til fag- 
eller svenneprøven er gjennomført.  
 
Skal en slik veksling som beskrevet ovenfor bli modellen for enkelte fag slik mange fageiere 
ønsker, må flere forhold på plass, f.eks. (ikke uttømmende): 
- Felles læreplan Vg2 og Vg3 med avsluttende teoretisk og praktisk eksamen etter fullført 

utdanningsløp.  
- Skolen må ha medansvar for læringen i hele utdanningsløpet. Dette vil etter rådets 

mening muligens ha noe høyere kostnader enn den tradisjonelle 2+2, men 
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læringsutbyttet av utdanning vil bli bedre og elevene og lærlingene blir mer motiverte.  
- Arbeidstidsordninger for lærere er tilpasset helårs skoleløp, og må derfor tilpasses. 
- 50 % flere lærlinger (men ikke flere timer i bedrift for hver lærling) betyr økt belastning på 

bedriftene (utstyr, verktøy, personalhåndtering) og forutsetter at det legges til rette for at 
bedriftene kan ta inn flere lærlinger, ref. den nye samfunnskontrakten3  

- Lønnsavtalene for lærlingene må tilpasses vekslingsløp.  Dette er tariffpartenes ansvar, og 
rådet legger til grunn dagens totale økonomiske ramme. 

 
I et vekslingsløp må skolen og bedriftene samarbeide om en hensiktsmessig fordeling av 
læreplanmålene. Med brede fag er det viktig at skolen gir opplæring i læreplanmålene 
bedriftene ikke kan tilby relevante arbeidsoppgaver i. Skolenes verksted vil derfor være en 
viktig del utdanningen og må ikke reduseres eller nedlegges med den begrunnelsen av at «all 
praksis skjer i bedriftene».  Tvert imot må verksteder rustes opp for å kunne tilby elevene 
relevant opplæring i hele fagets bredde. 
 

Revidering av læreplanene 
Fagutdanningen må fremstå som robust i arbeidsmarkedet, dvs. gi relevans i et 
livsløpsperspektiv med forventet teknologisk og strukturell utvikling og 
konjunktursvingninger. Dette er et argument for brede fag med vekt på yrkesteoretisk 
forståelse og gode praktiske ferdigheter. Det er ofte en utfordring å innarbeide ny teknologi 
og produksjonsprosesser i etablerte fag. Det er viktig at de etablerte fagene tar opp i seg 
nevnte endringer slik at man ikke må opprette mange nye fag på smale områder for å ta 
hensyn til utviklingen. Det er avgjørende at fageierne er med i dette arbeidet.  
 
Det er også viktig at læreplanene tydeligere enn i dag forteller hva elevene og lærlingene 
faktisk skal kunne. Rådet er ikke opptatt av pedagogiske moter, men at det står klart hva 
som er kompetansemålene, både på skolen og i bedrift. Det er også viktig at yrkesfagenes 
mål og fellesfagenes mål sammenskrives så langt det lar seg gjøre, det vil si yrkesretting og 
relevans i praksis. 
 
Kunnskapsministeren har selv meldt at regjeringen vil ha en gjennomgang av læreplanene 
nettopp for dette formålet. Rådet støtter dette.  
  
 

5.  BREDE FAG MED FORDYPNING  
Fagutdanningen må være solid og robust slik at den er relevant i et livsløpsperspektiv med 
forventet teknologisk og strukturell utvikling og konjunktursvingninger. For rådet er det 
derfor viktig at fagene har den nødvendige bredde. Brede fag betyr læreplaner med tydelig 
definisjon av en kjernekompetanse (yrkesteori og ferdigheter) som vil være relevant uansett 
ny teknologi og endrede produksjonsprosesser. Yrkesutøvelsen i læretiden vil imidlertid 
være avgrenset eller sterkt preget av hvilke arbeidsoppdrag innenfor fagområdet 
lærebedriften kan tilby lærlingen. For brede fag må denne fordypningen fremgå av vitnemål 
og/eller fag-/svennebrev.  
 
Det har de siste årene blitt fremmet en rekke forslag om nye lærefag. Rådet har som 
tidligere nevnt ikke realitetsbehandlet disse fordi meldingen På rett vei varslet en 

 
3 Se https://www.regjeringen.no/contentassets/2be6f2c337dd4fbd998a6e1c7aa180ca/samfunnskontrakt-for-
flere-lareplasser-2016--2020.pdf  

https://www.regjeringen.no/contentassets/2be6f2c337dd4fbd998a6e1c7aa180ca/samfunnskontrakt-for-flere-lareplasser-2016--2020.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2be6f2c337dd4fbd998a6e1c7aa180ca/samfunnskontrakt-for-flere-lareplasser-2016--2020.pdf
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gjennomgang av tilbudsstrukturen i samarbeid med partene. Rådet har vært opptatt av at 
alle lærefagene må ha en størrelse og bredde som gjør dem robuste og omstillingsdyktige. 
Kvalifikasjonene utdanningen gir den enkelte må være slik at den enkelte ikke blir "innelåst" 
om teknologi og arbeidsmåter endrer seg, samtidig som kvalifikasjonen må være så god at 
den er etterspurt.  
 
Rådet har derfor i utviklingsredegjørelsens del 1 drøftet bredde og mulighet for 
fordypning/moduler for de fag som eventuelt har behov og ønske om det. I sine svar var alle 
fageierne opptatt av at fagene måtte ha solid bredde og innhold. Det var forskjellig 
oppfatning av behov for det rådet kalte mulighet til fordypning/moduler i Vg3-læretiden.  
 
Her er det nå to forhold som er forskjellige:  
 

 Det ene gjelder anleggsfagene. Rådet ber om at det gis anledning til å påføre 
fordypningsområder på fagbrevet, for anleggsteknikk. Rådet foreslår at fagnavnet blir 
Anleggsteknikk, med påført fordypningsområde tilsvarende faginndelingen som 
beskrevet i punkt 7 ANBEFALINGER TIL NY TILBUDSSTRUKTUR. Her vil da 
fordypningen være et helt lærefag, slik fagene er definert i dag, og for nye ønskede 
fag innen anleggssektorens arbeidsområde. 

 

 For de andre fagene vil fordypning handle om en stor del av faget, men ikke hele 
faget. I dag har trevare- og bygginnredningsfaget i praksis en slik fordypning. Den 
som i dag gjennomfører læretiden i en vindusfabrikk går opp til svenneprøve i å lage 
vinduer med alt det innebærer. Den som gjennomfører sin læretid i en trappefabrikk 
gjør det samme. Det vil si at de i læretiden ikke er innom alle elementene i faget, 
men bredt nok til at de er kvalifisert til også å arbeide i andre bedrifter enn den de 
gikk i lære i. Rådet vil derfor anbefale at det blir mulighet til en slik fordypning i 
læretiden for de fag som ønsker det. Slike fordypninger må beskrives i læreplanene.  

 
 

6. SMÅ FAG - KOMPETANSESENTER 
I den totale tilbudsstrukturen innenfor yrkesfag er det i dag om lag 200 lærefag. I realiteten 
tilbys det antageligvis kun om lag 50 lærefag Norge rundt. Det vil derfor si at om lag 150 
lærefag har få tilbud. For bygg- og anleggsteknikk er det i realiteten kun de tre-fire største 
fagene som har tilbud i alle fylker. Utdanningsprogrammets minste fag Limtreproduksjon, 
har gjennom år, så vidt rådet bekjent, kun hatt lærlinger i Moelv. 
 
Rådet oppfatter at fylkeskommunene opererer med klassestørrelse på mellom 12-15 
personer for at de skal opprette klasse i Vg2. Flere fag i hvert Vg2 skulle gi tilbud til alle fag 
over alt. Men rekrutteringen til de mindre fagene er ikke blitt bedre og det går ut over 
næringens samlede kompetanse. Faglærerne kommer som oftest fra de største fagene. For 
de andre fagene er opplæringstilbudet ikke reelt fordi skolen mangler fag- og 
opplæringskompetanse i fagene.  
 
Dette er ingen løsning for fremtiden. Rådet er kjent med at de fleste andre rådene drøfter 
denne problemstillingen i sine redegjørelser, og det samme har flere av de yrkesfaglige 
utvalgene gjort. Rådet spurte fageiere også om denne problemstillingen i redegjørelsens del 
1. Svarene var også her delt. De store fagene har ikke behov for kompetansesentre, og de 
små fagene ønsker at tilbud opprettholdes uansett om det blir klasser på 12-15 personer 
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eller ikke.  
 
For fag som ikke har søkere nok til å få tilbud på den enkelte skole eller i fylket, mener rådet 
at det er meget viktig at utdanningstilbud og utdanningskompetanse sikres ved at bestemte 
skoler får et regionalt eller nasjonalt ansvar, dvs. blir et kompetansesenter for det aktuelle 
faget. Kompetansesenter som har virkeområdet på tvers av forvaltningsnivået (fylket), bør 
drives av det fylket hvor sentret/skolen ligger, men trenger i tillegg klare rammer og avtaler 
for ansvar og finansiering. 
 
Sentret skal sikre opplæringstilbudet ved at elevene oppholder seg ved sentret i kortere eller 
lengre perioder, ved at lærerne drar til skoler som mangler lærere i faget og/eller ved ulike 
nettbaserte opplæringstilbud. Kompetansesentrene kan også fungere som faglig og 
pedagogisk nettverk for de som knyttes til skoler etter lektor-II ordningen.  
 
Kompetansesentrene bør også, som tidligere nevnt, ha ansvar for programfaget i Vg2 for de 
fag som i dag er særløpsfag.  
 
                                                                          

7. ANBEFALINGER TIL NY TILBUDSSTRUKTUR 
 

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, rådets anbefaling:  
Tilbudet beholdes som i dag, men læreplanene må gjennomgås for blant annet å: 

- Yrkesrette fellesfagene med aktuelle kompetansemål 
- Vektlegge arbeidslivskunnskap og bygge- og anleggsnæringens samfunnsoppdrag 
- Styrke HMS og sikkerhetsopplæring 

  

Vg2 Anleggsteknikk, rådets anbefaling: 
Tilbudet beholdes som i dag. Her vektlegges sikker og rasjonell bruk av kjøretøy og maskiner 
for masseforflytning, graving- og planering m.m. som er kjernekompetanse for 
anleggsfagene, og som elevene må beherske før de kan begynne opplæringen i bedrift. 
Elevene trenger lukkede øvingsområder for å lære å beherske de ulike typer 
anleggsmaskiner. Bedriftene er avhengige av at lærlingene har denne kunnskapen og 
sertifisert sikkerhetsopplæring før de begynner i lære. Rådet anser derfor ikke vekslingsløp 
for Vg2 og Vg3 som hensiktsmessig for anleggsfagene.  
 
På bakgrunn av forventet stor aktivitet i alle typer anlegg i årene som kommer, kombinert 
med dagens høye gjennomsnittsalder i arbeidsstokken og opprettelsen av to nye fag, 
anbefaler rådet at kapasiteten bygges ut ved de videregående skolene som i dag tilbyr Vg2 
Anleggsteknikk. 
 

Lærefag i nytt Anleggsteknikk, rådets anbefalinger: 
Rådet ber om at det gis anledning til å påføre fordypningsområder på fagbrevet, for 
anleggsteknikk. Rådet foreslår at fagnavnet blir Anleggsteknikk, med påførte 
fordypningsområder på fagbrevet tilsvarende faginndelingen nedenfor. 

Anleggsmaskinførerfaget, videreføres som dagens. 

Fjell- og bergverksfaget, videreføres som dagens.  

Vei- og anleggsfaget, videreføres, men læreplanen må endres ved opprettelse av 
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anleggsrørleggerfaget og veidrift- og veivedlikeholdsfaget.  

Banemontørfaget, videreføres som dagens. 

Asfaltfaget, videreføres som dagens. 

Anleggsrørleggerfaget foreslås opprettet i tråd med anbefalingene fra 
bransjeorganisasjonene. 

Veidrift- og veivedlikeholdsfaget foreslås opprettet i tråd med anbefalingene fra 
bransjeorganisasjonene og Statens vegvesen. 

Det er i tillegg meldt kompetansebehov i arbeidsområder som rekkverksmontering, 
tunnelinnredning, fjellsikring, borerigg, pæling og spunt (fundamentering). Noen av 
disse områder vil kunne finne sin plass som fordypningsområder under 
Anleggsteknikk på lik linje med de ovenfor nevnte, mens andre vil kunne innarbeides 
i et av de ovenstående «fordypningsområder»  

 

Vg2 Anleggsgartner, rådets anbefaling: 
I arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen har BNLs representanter i rådet bedt 
om at anleggsgartnerfaget flyttes fra utdanningsprogrammet for naturbruk til 
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk.   
 
I dagens tilbudsstruktur under Naturbruk, er anleggsgartnerfaget og idrettsanleggsfaget i et 
felles Vg2. Idrettsanleggsfaget er et driftsfag som er omtalt under punkt 7 Særløp. Et titalls 
skoler rundt om i landet har tilbud om Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag. 
 
Anleggsgartnerfaget er i dag et integrert bygg- og anleggsfag mer enn det er et gartnerfag. 
Anleggsgartnerfaget inneholder en grå del og en grønn del. Faget arbeider i tilknytning til 
bygg og anlegg med utenomhusområder, veier tilknyttet byggene, interne veier med 
forskjellige typer belegg som brostein, smågatestein, kantsteiner, planting av grøntanlegg 
med trær, busker og plener, men også større anleggsarbeider.  
 
Dersom anleggsgartnerfaget flyttes fra Naturbruk, vil det få konsekvens for 
utdanningsprogrammet. Det har vært kontakt med Faglig råd for Naturbruk i saken, uten at 
det foreligger noen klar tilbakemelding.  
 
Faglig råd ber Udir utrede hvilke konsekvenser en flytting vil få for begge 
utdanningsprogrammene og for tilbudene fylkene slik at partene kan drøfte videre en mulig 
flytting av anleggsgartnerfaget til utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk.  
 

Lærefag i nytt Vg2 Anleggsgartner, rådets anbefalinger: 

Anleggsgartnerfaget, videreføres som dagens, men rådet ber partene og Udir drøfte 
muligheten for overflytting til bygg- og anleggsteknikk. 

Læreplanene bør revideres for å fange opp teknologiske endringer og konsekvensene 
av endringer av klimaet.  

Fageierne ønsker mer veksling og læreplanene bør støtte opp om det ved at 
læreplanene blir felles for Vg2 og Vg3. 
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Vg2 Byggteknikk, rådets anbefaling: 
Ut fra målsettingen om å styrke det faglige innholdet i Vg2, og for å lette 
gjennomføringsmodellen med veksling mellom skole og bedrift (Vg2 og Vg3) slik fageierne 
ønsker, bør dette Vg2 deles i to, Vg2 Tømrer og Vg2 Betong og mur.  
 
Tømrerfaget har flest lærekontrakter i utdanningsprogrammet og har potensiale til eget Vg2 
i alle fylker.  
 
Betongfaget og murerfaget er brede fag med noe overlappende kompetansemål. Sammen 
har de potensiale for at alle fylker kan ha dette tilbudet i Vg2.  
 
I arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen har BNLs representanter i rådet bedt 
om at det etableres et nytt lærefag innenfor byggteknikk, Byggmontasjefag. Montering av 
større bygg med bærende konstruksjoner i stål, betongelementer og store tak- og 
fasadeelementer er oppgaver som i det alt vesentlige i dag ikke dekkes i de eksisterende 
lærefagene.  
 
Fellesforbundets representanter er svært kritisk til å opprette egne fag mellom 
industriproduksjon og produksjon på bygg-/anleggsplass. Monteringsarbeidene må henge 
fast i industrifaget som har produsert komponenten, og/eller i faget som skal ferdigstille 
konstruksjonen på bygg-/anleggsplass. Spesialkompetanse for store og kompliserte 
monteringsarbeider må løses i form av tilleggsutdanning, jfr. Utviklingsredegjørelsen del 1, 
avsnitt 5. 
 
Det er i dag ikke enighet i rådet om behovet for et slikt nytt lærefag. Rådet ber derfor 
partene sammen med Udir å utrede et eventuelt behov for et byggmontasjefag.  
 

Lærefag i nytt Vg2 Tømrer, rådets anbefalinger: 

Tømrerfaget, videreføres som dagens. Læreplanene bør revideres for å fange opp 
teknologiske endringer, særlig konsekvensene av mer energieffektive bygg og økte 
krav til klimapåkjenninger.  

Fageierne ønsker mer veksling og læreplanene bør støtte opp om det ved at 
læreplanene blir felles for Vg2 og Vg3. 

Stillasfaget, videreføres som dagens, men det er nødvendig å gjennomgå 
læreplanene for å bringe dem i samsvar med stillaser og andre midlertidige 
arbeidsplattformer og sikringsanordninger på dagens bygg- og anleggsplasser. 

  

Lærefag i nytt Vg2 Betong og mur, rådets anbefalinger: 

Betongfaget, videreføres som dagens. Læreplanene bør revideres for å fange opp 
teknologiske endringer, særlig konsekvensene av mer energieffektive bygg og økte 
krav til klimapåkjenninger.  

Fageierne ønsker mer veksling og læreplanene bør støtte opp om det ved at 
læreplanene blir felles for Vg2 og Vg3. 

Murerfaget, videreføres som dagens. Læreplanene bør revideres for å fange opp 
teknologiske endringer, særlig konsekvensene av mer energieffektive bygg og økte 
krav til klimapåkjenninger.  
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Fageierne ønsker mer veksling og læreplanene bør støtte opp om det ved at 
læreplanene blir felles for Vg2 og Vg3. 

Stillasfaget, se omtale under Vg2 Tømrer. Stillasfaget vil altså rekruttere lærlinger fra 
både Vg2 Tømrer og Vg2 Betong og mur. 

 

Vg2 KEM, rådets anbefaling: 
Ut fra målsettingen om å styrke det faglige i Vg2 og for å lette gjennomføringsmodellen med 
veksling mellom skole og bedrift (Vg2 og Vg3) slik fageierne ønsker, bør dette Vg2 deles i to, 
Vg2 Rør og Vg2 Ventilasjon, membran og taktekking. Rørleggerfaget har nest flest 
lærekontrakter i utdanningsprogrammet og har potensiale til eget Vg2 i alle fylker. Faget er 
bredt.  
 
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget og Tak- og membrantekkerfaget faget har noe 
overlappende kompetansemål. Sammen har de potensiale for at alle fylker kan tilby dette 
utdanningstilbudet. Rådet anbefaler også at Isolatørfaget endres fra dagens særløp til 
ordinært lærefag i Vg3, etter Vg2 Ventilasjon, membran og taktekking. Isolatørfaget har 
mange overlappende kompetansemål og utfører ofte arbeid tilknyttet ventilasjon. 
 
Bearbeiding av tynnplater av metall er kjernekompetansen til en blikkenslager. Det er den 
historiske bakgrunnen for at arbeidet med ventilasjon hører sammen med beslag- og 
fasadearbeidene til blikkenslageren. I dag er imidlertid ventilasjon i bygg langt mer enn 
kanaler i blikk. 
 
Energieffektive bygg stiller strenge krav til ventilasjonssystemet for å sikre et helsemessig 
trygt og godt inneklima. Vi tilbringer i snitt nesten 90 % av døgnet innendørs. Arbeidet med 
disse ventilasjonsanleggene, inkludert anlegg for kjøling og liknende, er i dagens 
tilbudsstruktur spredt på utdanningsprogrammene TIP, Elektro og BA.  
 
Rådet anbefaler Udir å ta initiativ til en utredning og et utviklingsprosjekt sammen med 
næringen (ledende bedrifter og partsorganisasjonene) om dette fagfeltets fremtidige 
kompetansebehov og forslag til utdanningstilbud på tvers av dagens utdanningsprogram. 
 
Parallelt bør rådet i samarbeid med næringen og partsorganisasjonene se på muligheten for 
å samle tekkedelen i Ventilasjons- og blikkenslagerfaget med Tak- og membranstekkerfaget 
og muligens Isolatørfaget i ett lærefag. I den sammenhengen vil det også være naturlig å ta 
med Glassfaget sine kompetansemål vedørende montering av glassfasade og andre 
glasskonstruksjoner i bygg. 
 

Lærefag i nytt Vg2 Rør, rådets anbefalinger: 

Rørleggerfaget, videreføres som dagens. Læreplanene bør revideres for å fange opp 
teknologiske endringer, særlig konsekvensene av mer energieffektive bygg og økte 
krav til klimapåkjenninger. Fageierne ønsker mer veksling og læreplanene bør støtte 
opp om det ved at læreplanene blir felles for Vg2 og Vg3. 

Rådet ber Udir vurdere i samarbeid med partene, om Rørleggerfaget fortsatt har 
behov for fire og et halvt års læretid når faget får eget Vg2.  

Kryssløpet til Vg3 Industrirørlegger videreføres fra Vg2 Rør. 
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Lærefag i nytt Vg2 Ventilasjon, membran og taktekking, rådets anbefalinger: 

Tak- og membrantekkerfaget, videreføres som dagens. Læreplanene bør revideres 
for å fange opp teknologiske endringer, særlig konsekvensene av mer energieffektive 
bygg og økte krav til klimapåkjenninger.  

Ventilasjon- og blikkenslagerfaget, videreføres som dagens. Læreplanene bør 
revideres for å fange opp teknologiske endringer, særlig konsekvensene av mer 
energieffektive bygg og økte krav til klimapåkjenninger.  

Isolatørfaget, videreføres som i dag. Overgangen fra dagens status som særløpsfag til 
å bygge på Vg2 Ventilasjon, membran og taktekking betyr at læreplanene må 
revideres. 

 

Vg2 Overflateteknikk, rådets anbefaling: 
Rådet anbefaler i tråd med innspill fra fageierne at Renholdsoperatørfaget endres til 
særløpsfag. Vg2 Overflateteknikk endres da til Vg2 Maler.  
 
Fageierne ønsker mer veksling og det bør hensynstas ved den nødvendige revideringen av 
Vg2-læreplanen. 
 

Lærefag i nytt Vg2 Maler, rådets anbefalinger: 

Malerfaget, videreføres som dagens.  

Læreplanene bør revideres for å fange opp teknologiske endringer, særlig 
konsekvensene av krav til inneklima og endringer av klimaet.  

Fageierne ønsker mer veksling og læreplanene bør støtte opp om det ved at 
læreplanene blir felles for Vg2 og Vg3. 
 
Industrimalerfaget, videreføres som dagens.  

Industrimalerfaget har få kontaktflater med bygge- og anleggsnæringen og rådet har 
bedt Faglig råd for TIP vurdere om faget kan passe inn i deres tilbudsstruktur.  

 

Vg2 Treteknikk, rådets anbefaling: 
Rådet anbefaler tilbudet videreført, men med benevnelsen Treindustri. 
 

Lærefag i nytt Vg2 Treindustri, rådets anbefalinger: 

Trevare- og bygginnredningsfaget, videreføres som dagens, men rådet ber partene 
og direktoratet drøfte muligheten for samling og overflytting til bygg- og 
anleggsteknikk. 

I 2010 søkte Byggenæringens Landsforening om en sammenslåing av snekkerfaget i 
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk og snekkerfaget i 
utdanningsprogrammet for design og håndverk. I forbindelse med arbeidet med På 
rett vei ble videre arbeid med søknaden satt på vent i rådet. 

I dag er spørsmålet om det er mulig å slå sammen snekkerfagene innenfor bygg- og 
anleggsteknikk, design og håndverk og TIP, dvs. trevare- og bygginnredningsfaget, 
snekkerfaget og industriell møbelproduksjon. Snekkerfaget i design og håndverk og 
bygg og anlegg var et samlet fag før Kunnskapsløftet. Delingen ble blant annet 



Side 17 
 

begrunnet med at det ville føre til bedre søkning til fagene. I tillegg ble industriell 
møbelproduksjon lagt til TIP. Resultatet i dag er at de tre fagene har færre søkere enn 
de hadde hver for seg før kunnskapsløftet.   

Fagene er særdeles overlappende, ikke minst fagene i design og håndverk og bygg og 
anlegg. 

Rådet har hatt møter med faglig råd for TIP og faglig råd for Design og håndverk. 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk oppfatter det slik at rådet for TIP er interessert 
i en diskusjon om en mulig sammenslåing, mens rådet for design og håndverk ikke 
ønsker en sammenslåing, men et kryssløp mellom bygg og anlegg og design og 
håndverk.  

Faglig råd ber derfor om at partene sammen med Udir drøfter mulig sammenslåing 
av alle tre snekkerfagene, alternativt fagene i bygg og anlegg og design og håndverk. 
Det sammenslåtte faget bør legges til bygg- og anleggsteknikk med eventuelle 
kryssløp. Partene må også drøfte hvilke konsekvenser det vil få for de tre 
utdanningsprogrammer og for tilbudene i fylkene gir. 

 
Trelastfaget, videreføres som dagens  
 
Limtrefaget, videreføres som dagens.  
 

Dersom det blir åpnet opp for fagbrev eller svennebrev med fordypningsområder, ønsker 
rådet å vurdere muligheten for ett nytt felles fagbrev for treindustri med påført 
fordypningsområder tilsvarende den industrien lærlingen har hatt sin læretid i. 
 

Særløpsfag, rådets anbefalinger: 
Rådet har i punkt 4 TO ARENAER FOR LÆRING – SKOLE OG BEDRIFT, under overskriften 
Særløpsfagene, foreslått at programfagets kompetansemål i Vg2 skal gjennomføres på eller i 
samarbeid med skole / kompetansesenter. Dette ligger til grunn for forslagene under. 

Byggdrifterfaget, videreføres som dagens.  

Dersom Faglig råd for Naturbruk anbefaler nedlegging av Idrettsanleggsfaget, 
overføres driftsdelen av idrettsbyggene til Byggdrifterfaget. Læreplanen må i så fall 
revideres. 
 
Renholdsoperatørfaget, videreføres som dagens, men som særløpsfag.  
Læreplanen må følgelig revideres. 
 
Feierfaget videreføres som dagens. 
På grunn av at feierens rolle og arbeidsoppgaver er i endring, med større 
oppmerksomhet på brannforebyggende arbeid f.eks. branntilsyn i private hjem og 
fritidsboliger, er det behov for å foreta en revisjon av læreplanen i feierfaget  
(Ref. NOU 2012: 4 - Trygg hjemme, Brannstudien 2013 og ny forskrift om brannforebygging som trådte 
i kraft 1.januar 2016).  

 
Det må bli obligatorisk yrkesteoretisk undervisning i løpet av læretiden (Vg3) ved 
nasjonalt kompetansesenter (Norges brannskole) slik det praktiseres allerede i dag.  
 
Glassfaget, videreføres som dagens. 
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Det forutsettes for dette at tilbudet på Kongsberg blir et landsdekkende tilbud, 
kompetansesenter, slik det i praksis er i dag, selv om det er Buskerud fylkeskommune 
som har tilbudet.  

Viser til tidligere innspill under Vg2 KEM vedrørende monteringsarbeider på bygg. 
 
Steinfaget, videreføres som dagens. 
 
Skadesaneringsfaget  
Skadesaneringsfaget er ikke etablert som et eget lærefag i dagens fag- og 
tilbudsstruktur.  Mye av den utdanningen som skjer i dag er internkurs i firmaene, og 
mange av dem som er i bransjen har en realkompetanse med seg fra 
renholdsoperatørfaget.  NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund har imidlertid 
igangsatt et arbeid med hensikt om å søke om at skadesanering etableres som et 
eget fag.  I utgangspunktet var dette tenkt som et særløpsfag (1+3) innen bygg- og 
anleggsteknikk, etter ny modell med obligatorisk undervisning i løpet av læretiden 
ved nasjonale/regionale kompetansesenter. I diskusjoner i faglig råd for bygg- og 
anleggsteknikk har det kommet klare synspunkt på at et eventuelt skadesaneringsfag 
mer naturlig vil høre hjemme som et eget Vg3-fag etter Vg2-tømrer.  Den videre 
prosessen må avklare hvor et skadesaneringsfag vil passe best inn. 
Organisasjonene med interesse i byggdrifterfaget og renholdsoperatørfaget støtter 
en søknad om et nytt fag som skadesanerer.  
Det er i dag ikke enighet i rådet om behovet for et slikt nytt lærefag. Rådet ber derfor 
partene sammen med Udir å utrede et eventuelt behov for et Skadesaneringsfag. 

 

8. PRIORITERINGER 

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk har i sine to redegjørelser beskrevet situasjonen for 
bygge- og anleggsnæringen i Norge, de utforinger næringen står overfor, og de 
utviklingstrekk rådet ser for seg. Rådet har foreslått en ny struktur og programområder i 
Vg2. Rådet har sluttet seg til søknaden om eget Vg2 for rørleggerfaget, og rådet har sluttet 
seg til ønsket om to nye anleggsfag.  
 
Rådet har i tillegg drøftet ønske om flytting av anleggsgartnerfaget fra 
utdanningsprogrammet for naturbruk over til utdanningsprogrammet for bygg- og 
anleggsteknikk. Rådet har også drøftet ønske om sammenslåing av snekkerfagene i bygg- og 
anleggsteknikk, design og håndverk og teknikk- og industriell produksjon. Her ønsker rådet 
at partene sammen med Udir drøfter muligheter og konsekvenser av slike endringer, og at 
partene kommer tilbake til rådene med forlag til videre prosesser.  
 
Skal fagutdanningen være en attraktiv og viktig kvalifikasjon for den enkelte, arbeidslivet og 
samfunnet i fremtiden må følgende prioriteres: 
 

1. Gjennomgang av læreplanene (Vg1, Vg2, Vg3) for å konkretisere 
læremålene/kjernekompetanse, slik kunnskapsministeren har varslet. 
Gjennomgangen av læreplanene må i tillegg legge til rette for veksling for de lærefag 
som ønsker det.  

2. Fagskolen må bli videreutdanningsarenaen for fagutdannede innenfor 
lærefaget/bransjen og innenfor arbeidsledelse/planlegging/prosjektering. Stortingets 
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behandling av den kommende meldingen om fagskolen og arbeidet med 
tilbudsstruktur må ses i sammenheng.  

3. Bedre mulighetene for brede fag ved at det blir mulig med fordypningsområder på 
vitnemål og/eller fag-/svennebrev. Fordypningsområdene må beskrives i 
sammenheng med gjennomgangen av læreplanen.  

4. Styrket forpliktende samarbeid skole og bedrift for bedre læringsutbytte på begge 
læringsarenaene. Det må etableres et forpliktende samarbeid mellom skole og 
bedrift og skolen må få et delansvar i oppfølgingen av lærlingene helt fram til fag-
/svenneprøve.  

I dag baserer dette samarbeidet seg ofte på ildsjeler i skolene og i bedriftene. Dette 
er ikke levedyktig. Samarbeidet må være systematisk og forutsigbart for alle parter. 

5. Det må etableres et system for forpliktende og forutsigbart samarbeid mellom 
fylkeskommunene slik at pengene følger eleven når eleven gjennomfører hele eller 
deler av utdanningen i et annet fylke. Dette vil også gjelde for kompetansesentre.   

 
 
 

Vedlegg: 
 Høringssvar på utviklingsredegjørelsens del 1 

 Andre innspill Utdanningsdirektoratet har mottatt vedrørende bygg og anlegg 

 Merknader fra medlemmer i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk 



Oppdatert: 12.04.2016 

Innspill til faglig råd bygg- og anleggsteknikk – 15. februar 2016 

I forbindelse med arbeidet rådet gjennomfører med gjennomgang av tilbudsstrukturen og 

leveransen til Utviklingsredegjørelsen del (15. april 2016) 

Nr Hvem Hva 

1 Ventilasjons- og 

blikkenslagerbedriftenes 

Landsforbund 

 Beholde dagens ventilasjons- og blikkenslagerfag
 Eget VG2 for ventilasjons- og blikkenslagerfaget.
 1+3 løp – med vekslingsmodell
 Læreplanen, innholdet må tilpasses

samfunnsutviklingen
 Ønsker tidligere valg av retning på VG1 – Byggfag

og anleggsfag deles opp
5 sider 

2 Takentreprenørenes Forening  Beholde eget fag
 Ønske om vekslingsmodell og 1+3 løp
 Læreplanen, innholdet må tilpasses

samfunnsutviklingen
2 sider 

3 NAML  
Norske anleggsgartnere – miljø og 

landskapsentreprenører 

Anleggsgartnerfaget 
 Overføres fra NA til BA
 Beholde x-løp fra NA til BA

 Beholde eget Vg2 Anleggsgartner
 Beholde dagens helhetlig bredde, ikke oppsplitting
 Ønsker vekslingsmodell, åpen for 1+3 løp
 Reginale kompetansesentre
 Læreplanen, innholdet må tilpasses

samfunnsutviklingen
7 sider 

4 EBA, ENTREPRENØRFORENINGEN 

BYGG OG ANLEGG 
(*se kommentar) 

 Murerfaget som i dag
 Vg1 BA beholdes
 1+3 løp for murerfaget hovedmodell
 Vg2 med Murer- og Betongfag
 Større fokus på små fag

2 sider 

5 MLF og Fellesforbundet  Avventer Vg2 overflateteknikk/malerfag
 Vg1 fortsatt flerfaglig
 Ønsker fordypning for malerfaget

1 side 

6 NHO Service, Bad Park og Idrett, Norsk 
Arbeidsmandsforbund og 
Fagforbundet 

 Byggdrifterfaget, fortsetter som særløp
 Renholdsoperatørfaget, omgjøres til særløp 1+3,

kompetansesentre
 Idrettsanleggfaget, legges til byggdrifter
 Skadesaneringsfaget, ønsker nytt tilbud, særløp

1+3
2 sider 

7 Byggmontasjefaget  Kompetanseplattform for fagarbeider
1 sider 

8 Jernbaneverkets Kompetansesenter 
Norsk Jernbaneforbund, Spekter, 

 Ikke umiddelbare moderniseringsbehov
 Behov for rekrutering
 Læreplanen, innholdet må tilpasses

samfunnsutviklingen



Oppdatert: 12.04.2016 

OK for jernbanesektoren og 
Infrastrukturdivisjonen i 
Jernbaneverket 

2 sider 

9 Fellesforbundet, 

Byggmesterforbundet og 

Entreprenørforeningen – Bygg og 

Anlegg 

 Ønske om eget Vg2 betongfag, murerfag,
tømrerfag, eller læreplaner for Vg2 og Vg3
tilpasset vekslingsmodell

3 sider 

10 Norsk Industri, Treindustrien, 

Fellesforbundet, Norsk Trevare 

 Flerfaglig Vg1
 Trelast- og Limtrefaget som særløp etter Vg1 BA
 Felles Vg2 Møbel og Treteknikk
 Fordypninger
 2+2 opprettholdes, ev 1+3/0+4 der Vg2 ikke

finnes
 Opprettholde Vg2 tilbud der de er i dag

2 sider 

11 Glass og Fasadeforeningen  1+3 løp tilknyttet etablert lærested
6 sider 

12 Norske Murmestres Landsforenings  Små- kontra store fag problematikk
 Mot å legge ned «små Vg2»
 Støtter 1+3 i ny struktur for faget
 Se på tverrfaglige Vg2 der søkningen er liten
 Mer praksis i Vg1
 Øke andel lærere med murerbakgrunn
 Ønsker ikke oppdeling i moduler

4 sider 

13 Anleggsfagene - MEF, NAF og EBA  2+2 modell beholdes og dagens 17 skoler med
Vg2 Anleggstekn. beholdes

 Behov for fordypningsmoduler
 Nye fag
 Fordypning anføres på fagbrev

2 sider 

13b Vedlegg til 13: 
Veidrift- og veivedlikeholdsfaget, 
Kompetanseplattform for fagarbeider 

2 sider 

14 Betongfaget - FF, NAF, BEF og 

EBA. 

 1+3 i faget anbefales
 Vg2 Byggteknikk må bestå
 Vg2 og 1+3 modell sidestilles
 Forskjellige meninger om Byggmontasjefag

2 sider 

14b Byggmontasjefaget,  
Kompetanseplattform for fagarbeider 1 side 

15 Rørentreprenørene  Ønsker rekrutering fra Vg1 BA og Vg1 TIP
 Vg1 i skole, videre styrer lokale forhold

skole/bedriftsopplæring
 Ønsker eget Vg2 rørteknikk

3 sider 

16 Rørentreprenørene, søknad om eget Vg2 
rørleggerfag 6 sider 

17 

18 

19 

20 

Kommentar: 

*EBA, ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG.

Dette innspillet står i oversikten, men selve innspillet har ikke kommet i utsendelsen 02.03.2016. 

Utover denne justeringen er denne versjonen lik utgaven 02.03.2016 
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Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk 
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  Oslo, 15.02.16 

 

Viser til Utviklingsredegjørelse 2015/2016 1. del. Behandlet og vedtatt i Faglig råds møte 26.-27.okt 

2015. 

 

VBL har følgende punkter til svar på forespørsel, som vil belyses mer utfyllende i vår besvarelse: 

 

1. Beholde dagens ventilasjons- og blikkenslagerfag 

2. Eget VG2 for ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Rekrutteringsutfordringer og lærekrefter i 

faget 

3. Gjennomføring av utdanningen som 1+3 løp – med vekslingsmodell 

4. Varsel om behov for utvikling av læreplaner. Innholdet må tilpasses samfunnsutviklingen, 

herunder teknologisk utvikling og markedsendringer. 

5. Ønsker tidligere valg av retning på VG1 – Byggfag og anleggsfag deles opp. 

 

 

 

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget – en presentasjon 

 (Utdrag fra Læreplan Vg3 ventilasjons- og blikkenslagerfaget): 

 

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget består av fire hovedområder: 

 Ventilasjon 

 Fasade 

 Tak 

 Verkstedproduksjon 

 

(utdrag fra læreplanen forts. neste side) 

http://www.vbl.no/
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Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. 

 

Ventilasjon 

Hovedområdet handler om montering av ventilasjonsanlegg. Det omfatter også montering av 

tekniske installasjoner, samt produksjon og montering av kanalnett med ulike komponenter. 

Isolering, kapsling, prinsipper for ventilasjon. Brannhemmende og energisparende tiltak inngår også. 

Videre omfatter hovedområdet oppstart, drift og vedlikehold av enkle ventilasjonsanlegg. Arbeid 

etter ergonomiske prinsipper og kildesortering hører også med. 

 

Fasade 

Hovedområdet handler om falsede veggtekkinger og prefabrikkerte fasadesystem. Det omfatter også 

beslagsløsninger for totrinnstetting. Estetiske og arkitektoniske uttrykk inngår også. 

 

Tak 

Hovedområdet handler om ulike metoder for tekking av tak og beslagsarbeid på tak. Det omfatter 

også tekking med metallplater i form av falsede løsninger, profilerte platetak, takstein og skifer. 

Bånd-, skive- og omleggstekkinger inngår i hovedområdet. Takets konstruksjon og oppbygging og 

hindring av fukt- og lekkasje inngår også. 

 

Verkstedproduksjon 

Hovedområdet handler om ulike typer arbeid som foregår på verksted. Det omfatter produksjon, 

teknikker og utvikling av produkter. Bruk av verktøy, maskiner og materialer inngår i hovedområdet. 

Sikringstiltak og helse, miljø og sikkerhet står sentralt. 

 

 

 

Fagets utvikling og plass i samfunnet  

Faget utøves i store og små bedrifter over hele landet. Blikkenslageren arbeider både i selvstendige 

arbeidssituasjoner og i arbeidsfellesskap. Dette krever både bredde- og dybdekunnskap, og 

ferdigheter i faget, hos den enkelte fagarbeider. Fagarbeideren må kunne vurdere eget 

utviklingsbehov, og ut fra lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv bidra til bærekraftig utvikling 

av faget og bransjen. 

 

Ventilasjons- og blikkenslagerbransjen er i sterk utvikling som følge av store klimatiske endringer og 

strengere tekniske krav til energieffektivitet, sammen med krav til et godt inneklima. I tillegg er ny 

teknologi, som f.eks. integrerte solcellepanel for både nye og eksisterende tak- og fasadesystemer, 

på full fart inn i markedet. 

 

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget bidrar til utvikling av samfunnet gjennom oppbygging, drift og 

vedlikehold av klimaskall og klimaanlegg på små og store, offentlige og private bygg. Fagområdet har 

derfor et grep om samfunnsutvikling når det gjelder innvendig og utvendig klimatilpasning. 
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Pkt. 1.  

Beholde dagens ventilasjons og blikkenslagerfag  

De fleste av dagens ventilasjons- og blikkenslagerbedrifter har i dag 8-25 ansatte. En stor andel av 

disse har oppdrag som strekker over hele vårt fagområde. Dette gjelder særlig bedrifter i distriktene. 

Den enkelte bedrift utmerker seg nok med særlige kvalifikasjoner innen enkelte områder i faget, og 

noen få bedrifter er spesialiserte. Det er imidlertid vår styrke at den enkelte fagarbeider innen vårt 

fag har kompetanse innen de områdene markedet forventer. Dette gir ikke minst fagarbeideren selv 

en karrieremessig fleksibilitet. 

 

 

 

Pkt. 2. 

Eget VG2 for ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Rekrutteringsutfordringer og lærekrefter i faget 

 

Som læreplanen illustrerer er ventilasjons- og blikkenslagerfaget bredt og komplekst. Faget krever at 

man fordyper seg i detaljer om materialer og utførelsesteknikker som ingen andre fag har opplæring 

i. Det er enighet i bransjen om at kvaliteten på dagens fagutdanning ikke møter markedets 

kompetansebehov. I tråd med BNLs konklusjoner i «På rett vei» (2012/13) mener vi løsningen på 

dette er at eleven fordyper seg i lærefaget på et tidligere tidspunkt. Derfor ønsker vi et eget 

utdanningsløp for ventilasjons- og blikkenslagerfaget fra og med VG2. 

 

Samtidig er det et faktum at KEM-linjen (Reform -94 og Kunnskapsløftet), der vårt fag er samordnet 

med rørleggerfaget og taktekkerfaget, samlet sett har resultert i et større utdanningstilbud i 

ventilasjons- og blikkenslagerfaget på videregående skole. Ventilasjons- og blikkenslagerutdanningen 

eksisterer langt flere steder i landet nå enn tidligere. Dette har gitt økt rekruttering til vårt fag og mer 

kvalifiserte søkere.  

 

Motsetningene mellom behovet for rekruttering og kvalitet på utdanningen gjør arbeidet med å 

foreslå ny tilbudsstruktur svært krevende. Vi er svært opptatt av at den nye tilbudsstrukturen må ta 

hensyn til rekrutteringsutfordringene for de mindre fagene. For å sikre at det utdannes tilstrekkelig 

antall fagarbeidere i de ulike faggruppene er det helt nødvendig at det gjennomføres gode analyser 

som avdekker markedets behov. Videre må skolene i større grad pålegges å tilby utdanning i tråd 

med dette behovet, slik at ikke skolenes finansieringssystem får styre utdanningstilbudet. 

 

Vår bransje ser store utfordringer knyttet til de foreslåtte kompetansesentrene i Utviklings-

redegjørelsen, dersom dette innebærer at elevene forventes å måtte reise langt, og bo hjemmefra, 

før fylte 18 år. Vi har ikke tro på at dagens ungdom er motivert til dette, og vi frykter at ungdommens 

foreldre heller ikke vil anbefale et slikt utdanningsløp for sine barn. Derfor ser vi det som avgjørende 

at opplæringen skjer på de eksisterende skolene. Dersom elevgrunnlaget for egne VG2-klasser i 

ventilasjons- og blikkenslagerfaget ikke er tilstede kan man samordne deler av undervisningen med 

andre beslektede fag.  

 

Undervisning i lærefaget må imidlertid gis av faglærer. Våre erfaringer fra dagens VG2-løp, viser at 

flertallet av de elevene som skal ut i lære etter VG2 KEM har svært lav kunnskap innen ventilasjons- 
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og blikkenslagerfaget. Dette skyldes hovedsakelig at lærekreftene på VG2 KEM består av personer 

med bakgrunn fra rørleggerfaget. I praksis har dette medført store variasjoner i hva som gis av 

opplæring på VG2, der man er prisgitt den enkelte lærers holdning til andre faggrupper.  

 

 

 

Pkt. 3.  

Gjennomføring av utdanningen som 1+3 løp – med vekslingsmodell  

Ventilasjons- og blikkenslagerbransjen har hatt aktiv deltakelse i arbeidet med "På rett vei", som BNL 

utarbeidet i 2012/13. Dette er et arbeid som vi står inne for også i dag, og vi har derfor sterk tro på at 

tidlig kontakt mellom elev og lærebedrift gir best læringsutbytte. Derfor ønsker vi at utdanningen fra 

og med VG2 foregår som en veksling mellom skole og bedrift. Etter erfaringer fra bl.a. Akershus, Oslo 

og Hordaland har vi nå mye å bygge videre på, som vil kunne gi ett godt fundament til utrulling av 

denne modellen i større skala. 

 

Som et tiltak i å styrke faglig relevans i teoriundervisningen, og synergien mellom bransjen og 

skolene, anbefaler vi i mye sterkere grad et samarbeid mellom skolene og bransjen (les: 

lærebedriftene).  Lærebedrifter vil stille opp som ressurs til skolene for å sikre best mulig kvalitet på 

undervisningen, og for å øke gjennomføringsevnen hos elevene. Opplæringskontorene våre kan også 

være en ressurs for skolene i denne sammenheng. 

 

 

 

Pkt. 4 

Varsel om behov for utvikling av læreplaner. Innholdet må tilpasses samfunnsutviklingen, 

herunder teknologisk utvikling og markedsendringer. 

Som nevnt i pkt 1 er ventilasjons- og blikkenslagerfaget i sterk utvikling som følge av store klimatiske 

endringer, strengere tekniske krav til energieffektivitet, krav til et godt inneklima og nye teknologiske 

løsninger. 

 

Samtidig med dette må vi forberede oss på den sirkulære økonomien ved å være delaktig i å 

konkretisere videre arbeid med livsløpsbetraktninger. Den sirkulære økonomien baserer seg på 

begrensede uttak av nye ressurser og at anvendte ressurser må gå i et kretsløp hvor ombruk, 

reparasjon og gjenvinning er oppskriften. Det vil komme metoder, standarder og verktøy som er helt 

grunnleggende for å kunne løse slike oppgaver. 

 

Bransjen ser nødvendigheten i å utdanne gode kompetente fagarbeidere som kan møte disse 

utfordringene, og delta i innovasjonen og utformingen av oppgavene som venter oss. Ventilasjons- 

og blikkenslagerfaget vil derfor, i den prosess som nå pågår, melde inn behov for fornying av 

læreplaner som er tilpasset framtidas behov. 
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Pkt. 5 

Ønsker tidligere valg av retning på VG1 – Byggfag og anleggsfag deles opp. 

I tråd med argumentasjonen i punkt 2, der vi konkluderer med at elevene har nytte av å starte 

tidligere i lærefaget, mener vi også det vil være nyttig å dele opp dagens VG1 Bygg- og 

anleggsteknikk i to grupper – henholdsvis byggfag og anleggsfag. På denne måten kan elevene få et 

sterkere kompetansegrunnlag innenfor den faglige retningen de skal gå videre med på VG2.  

 

Det blir også viktig at skolene tar ansvar for at elevene er best mulig rustet til å gjøre sine valg av 

lærefag etter VG1. Vi har ingen tro på smakebitspedagogikken, men de ulike fagene må få 

jevnbyrdige presentasjoner i løpet av VG1. Skolenes finansieringssystem må heller ikke her få være 

styrende for hvordan fagene presenteres i løpet av det første skoleåret. Med dette mener vi at 

skolene ikke kan ha anledning til å presentere enkelte fag på en fordelaktig måte, for på denne 

måten å styre elevene inn på videre utdanningsløp som skolen selv tilbyr. 



























Faglig råd for Bygg og anleggsteknikk 

 

 

 

MLF og Fellesforbundet         

     

 

Tilbakemeldinger vedørende tilbudsstrukturen for malerfaget 
 

Vi mener at dokumentet på en god måte peker på viktige endringsforslag for å få en bedre 

fagutdanning i fremtiden. Dette gjelder særlig det å dele opp fagene i moduler, som vil 

fremkomme på et vitnemål, og det at de som vil bli malere å jobbe med overflateteknikk nå 

vil få et eget VG2 løp, gjerne i en vekslingsmodell.  

 

Vi ønsker imidlertid ikke pr. nå å definere at dette VG2 løpet nå skal hete malerfaget, men at 

man avventer til MLF har tatt en avgjørelse om hvorvidt man ønsker at fag/svennebrev og 

dermed Vg2 i fremtiden skal hete overflateteknikk eller malerfaget. Dette er en pågående sak 

som ventelig vil bli avgjort i løpet av 2016. Når MLF har tatt en avgjørelse angående 

navnevalg, vil dette bli tatt opp med Fellesforbundet som medfageier.  

 

Vi ønsker å presisere viktigheten av ett flerfaglig VG1 i fremtiden. Det må arbeides for en 

mer ensartet praksis, i form av en metodisk veiledning, skolene i mellom, slik at alle elever får 

en god utprøving og gjennomgang av malerfaget og andre mellomstore fag, og at det ikke blir 

et for stort fokus på de store fagene i VG1. VG1 vil i fremtiden være en avgjørende 

rekrutteringskanal for vårt fag. 

 

Det må legges til rette for at de elever som er motivert og har bestemt seg for lærefag kan gå 

raskt ut i lære i VG1.   

 

Dimensjonering av VG2 overflateteknikk/malerfaget/Hvor skal faget tilbys 

I utgangspunktet mener vi at et fremtidig enfaglig VG2 i overflateteknikk/malerfaget, skal 

tilbys der det i dag er tilbud i VG2 overflateteknikk. Som det også beskrives i dokumentet, 

ventes både et økt behov for fagarbeidere og økt rekruttering i årene som kommer. På 

bakgrunn av dette blir det feil og dimensjonere ut ifra dagens situasjon og søkertall som er 

altfor lavt, og vi mener derfor at utgangspunktet må være og opprettholde dagens tilbud. Vi 

vil også her minne om viktigheten av at dimensjonering av utdanningstilbud ikke kun skal ta 

utgangspunkt i elevenes ønsker, men også arbeidslivets og samfunnets behov.  

 

Vi mener også at det må opprettes en linje for malerfaget i Hordaland.  

 

Fordypninger i malerfaget 

Vi forstår det slik at selve innholdet i fagutdanningen vil være tema for del 2 av utviklings 

redegjørelsen. Vi ønsker imidlertid å understreke at vi ønsker fordypningsområder for vårt 

fag, og ser for oss i utgangspunktet fire områder.  

 

1. Malerarbeid 

2. Belegg/Gulv/Tapet 

3. Antikvarisk arbeid/arbeid med eldre malerteknikker  

4. Passiv brannbeskyttelse.  
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Byggmontasjefaget 

 

Kompetanseplattform for fagarbeider    

 
Daglig arbeid  
Sentrale arbeidsområder i byggmontasjefaget er montasje av bygningsdeler i bygg- og 
anleggsindustrien. I opplæringen skal byggmontøren tilegne seg kunnskap om statikk- og 
knutepunktsgeometri. Byggmontøren må også kunne utføre støpe, lime og sveisearbeider. 
Faget er underlagt lover og forskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige 
områder. 
 
Arbeidsområdene i faget er: 
 

 arbeidsplanlegging 

 arbeidsvarsling  

 tegningsforståelse og montasjebeskrivelser 

 rigg og drift av bygg og anlegg 

 løft og sikring av elementer 

 mengdeberegning og bestilling 

 konstruksjonslære 

 materiallære, herunder betong, stål og tre 

 sveisearbeider 

 arbeid i høyden 

 helse, miljø og sikkerhet 

 kvalitetssikring og bedriftslære  
 

Krav til kunnskaper og ferdigheter  
Byggmontøren skal kunne bruke sine ferdigheter, kunnskaper og holdninger til å planlegge og 
gjennomføre eget arbeid. Fagarbeideren skal arbeide på selvstendig grunnlag ut i fra planer og 
beskrivelser. Fagarbeideren må også kunne vurdere om arbeidet er i tråd med brukernes behov, 
samfunnets prioriteringer og gjeldende bestemmelser innenfor alle arbeidsområder i faget. 
Fagarbeideren skal kunne anvende lover, forskrifter og bedriftsinterne kvalitetssikringssystemer 
knyttet til arbeidet. Fagarbeideren skal kunne ivareta nødvendig sikkerhet i arbeidet for seg selv og 
andre. Fagarbeideren skal delta aktivt i vernearbeidet. 
Fagarbeideren skal kunne lære av det daglige arbeidet, slik at det kan gi motivasjon til videre personlig 
og faglig læring, samt utvikle evne til og forståelse for tverrfaglig samarbeid. 
Fagarbeideren skal kunne se yrkesutøvelsen i organisatorisk sammenheng og kunne bidra til utvikling 
av faget, bransjen og arbeidsplassen som følge av endringer i samfunnet. 
 

Fagets utvikling og plass i samfunnet  
Faget utøves i store og små bedrifter over hele landet. Faget bidrar til utvikling av samfunnet gjennom 
medvirkning i oppføring av alle store og mellomstore bygg- og anleggskonstruksjoner, men er også 
aktuelt i mindre prosjekter som f.eks eneboliger. 70-80 % av alle nærings- og industrielle bygg er satt 
opp med betong og stål i konstruksjonen og 50 % av alle eneboliger. Byggmontøren arbeider i 
hovedsak koordinert og i arbeidsfellesskap med andre, men er tillagt stor grad av selvstendighet og 
ansvar. Dette krever gode kunnskaper, ferdigheter og forståelse for faget. Det er viktig at 
fagarbeideren har positive holdninger til natur og miljø og til sikkerhet og vernearbeid. Fagarbeideren 
må kunne vurdere eget utviklingsbehov, og ut fra lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv bidra til 
bærekraftig utvikling av faget og bransjen.  
 

Likheter og ulikheter i forhold til andre fag  
Byggmontasjefaget har samhandling med betongfaget, tømrerfaget sveisefaget. 
Utøverne i disse fagene samarbeider nært, deltar i arbeid på ett eller flere av disse fagområdene og er 
ofte knyttet til samme anleggsplass. 
 
Fagbetegnelse: Byggmontasjefaget 
Yrkesbetegnelse: Byggmontør  



 

 

 

  

 

Notat 

 

 

Innspill til Faglig råd vedr. banemontørfaget 
Til: Faglig Råd, Bygg- og anleggsteknikk v/ Thomas Nordland 

Fra: Jernbaneverket 

Opprettet: 15. februar 2016 

Kopi til: Opplæringskontoret for Jernbanesektoren, Norsk Jernbaneforbund 
 

Jernbaneverkets Kompetansesenter har sammen med Norsk Jernbaneforbund, Spekter, 

Opplæringskontoret for jernbanesektoren og Infrastrukturdivisjonen i Jernbaneverket vurdert 

innspillene fra faglig råd mht. endringer i tilbudsstrukturen innen bygg og anleggsfagene og har 

følgende innspill til organiseringen av og innholdet i utdanningen som fører til fagbrev innen 

banemontørfaget. 

 

Endringene i jernbanesektoren 

Jernbanen i Norge er inne i en stor modernisering og omstruktureringsprosess, dette gjør at vi i dag ikke 

har konkrete planer om endringer av utdanningen, men at vi ser behov for å varsle om de behov for 

endring vi ser tiden som kommer. 

Det satses på jernbane, både nybygg og drift og vedlikehold,-  samtidig som det planlegges en gradvis 

privatisering av oppgavene. Dette vil kreve et økt samarbeid og koordinering i bransjen for å sikre 

tilstrekkelig og allsidig praksis og opplæring i læretiden. Det kan medføre en sterkere satsning på Norsk 

Jernbaneskole som nasjonalt senter for jernbaneutdanning og Opplæringskontoret for 

jernbanesektoren som en del av samarbeidsstrukturen i læreperioden. Det nye infrastrukturselskapet 

som opprettes i 2017 vil skape en økt forutsigbarhet for bedriftene i sektoren, noe som vil kunne styrke 

arbeidet med rekruttering og opplæring. 

 

Kapasitet 

Det finnes i dag ingen etablerte prognoser over behovet for banemontører i fremtiden. Men 

faggruppen har den høyeste gjennomsnittsalderen innen jernbanefagene og det satses nå på 

rekruttering av mange nye fagarbeidere. 

For å sikre fleksibilitet, kapasitet og kompetanse i fremtiden ønsker Jernbaneverket å etablere et 

samarbeid med den svenske jernbanesektoren for å utvikle felles kompetansekrav og utdanninger slik 

at  banemontør/banetekniker kompetansen kan godkjennes på tvers av landegrensene. 



Læretiden slik den gjennomføres i dag stiller store krav veilederapparatet og vi kan se for oss en endring 

i strukturen på læretiden, - med mer samlingsbasert og felles opplæring for lærlinger. Norsk 

Jernbaneskole vil kunne være det faglige senteret i en slik strukturendring.   

Innhold i læreplaner 

 Det varsles i det pågående arbeidet om innholdet i fagopplæringen et sterkere fokus på læretiden
som ungdommens vei inn i arbeidslivet og at fagbrevet skal kunne gis med en viss fordypning.
Arbeidsgruppen ser positivt på en opprydding i læreplanen med økt fokus på hva som er det
grunnleggende fagbrevet og hva som er etter- og videreutdanning.

 Nye prosesser, systemer og verktøy innen drift og vedlikehold av jernbanen introduseres
fortløpende uten at dette i dag er en del av opplæringen. Arbeidsgruppen ser det derfor som
ønskelig at læreplanene i fagopplæringen innen bygg- og anlegg generelt og læretiden spesielt gås
igjennom og tydelige kompetansekrav etableres innen digital kompetanse.

 Banemontørfaget er i liten grad representert i opplæringen gjennom VG1 og VG2.
Jernbanesektoren ønsker at faget får en mer fremskutt plass slik at elever tydeligere får presentert
dette som et alternativ for fordypning og videre opplæring

Bente Tangen 

Rådgiver utdanning 

Kompetansesenteret 

Jernbaneverket 

Telefon: +47 911 35 941 

E-post :       bente.tangen@jbv.no 

mailto:bente.tangen@jbv.no
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NOTAT________________________________________________ 
Til: Faglig råd for Bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 
Fra: Fellesforbundet, Byggmesterforbundet og   

  Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg 
Dato: 4.2.2016 
Sted: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, møterom Far og Sønn 
Tilstede: Håkon Straume og Jan Ørnevik fra Fellesforbundet (FF) 

Frank Ivar Andersen fra Byggmesterforbundet (BF) 
Kurt Bjålid og Thomas Norland fra Entreprenørforeningen –  
Bygg og Anlegg (EBA) 

Notat vedrørende tilbudsstrukturen i videregående opplæring for Tømrerfaget, etter 
møte mellom FF, BF og EBA. 

Det vises til spørsmålene fra FRBA til fageierne: 
Vg2 Byggteknikk kvalifiserer i dag til 4 lærefag; Betongfaget, Murerfaget, Tømrerfaget og 
Stillasfaget. 
I diskusjonen har det fremkommet ønske om at betongfaget, murerfaget og tømrerfaget får 
egne Vg2, eller rettere sagt en læreplan for Vg2 og Vg3 tilpasset vekslingsløp. 
Det foreligger søknad fra BNL om byggmontasjefag som nytt lærefag og BNL ønsker 
vurdert hvordan bygginnredning (systemvegger, systemhimlinger, mv) kan være modul i 
enten nytt montasjefag eller modul i tømrerfaget. 

Rådets anbefaling: 
Svennebrev i tømrerfaget. 
Vg2 for tømrerfaget. 
Felles læreplan for Vg2 og Vg3 tilpasset både Vg2 i skole + Vg3 som lærling eller som et 
vekslingsløp. 
Rådet ber fageierne (Fellesforbundet, Byggmesterforbundet, Boligprodusentene og EBA) 
arbeide videre med å definere fordypnings-/modulområdene for å sikre tilstrekkelig 
bredde og dybde i utdanningen. 

Innspill fra fageierne: 
Frank Ivar Andersen redegjorde fra Byggmesterforbundets styrevedtak: 

 Fagstrukturen må bygge på få og robuste fag som har omstillingsevne.

Byggmesterforbundet mener at oppsplitting av fag trekker i feil retning.

 BNL og Byggmesterforbundet mener at vekslingsmodellen er den beste metoden

for å lære praktiske fag. Den må brukes i alle 4 år av læreløpet. Det første året er

eleven mest på skole, i resten av læreløpet mest i bedrift, men veksling i hele

læretiden.

 Gjennomføring av vekslingsmodellen vil måtte tilpasses lokalt.
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Utover dette viste også Frank Ivar Andersen til at læreplaner innenfor fagområder må sees 
i sammenheng med byggereglene og myndighetenes godkjenningsområder, og 
kompetansekrav for å oppfylle disse. I den sammenheng er forslaget fra Faglig Råd knyttet 
til fordypning og moduler et sidespor.  
 
Byggmesterforbundet avviser tilnærmingen om fordypning/moduler i selve 
yrkesfagutdanningen. Spesialisering utover det grunnleggende i tømrerfaget omhandlet i 
lærerplanen, må komme i etterkant og fundamenteres på en grunnleggende 
yrkesfagutdanning i tømrerfaget. 
 
Thomas Norland redegjorde for EBAs synspunkter: 
Det foreligger søknad fra BNL om Byggmontasjefag som nytt lærefag og BNL ønsker 
vurdert hvordan bygginnredning/systeminnredning kan være modul i enten nytt 
Byggmontasjefag eller modul i tømrerfaget: Hvis Byggmontasjefaget blir nytt fag, så bør 
systeminnredning ligge som modul under dette. 
 
Tømrerfaget bør være et eget Vg2-løp. Dette på grunn av ønske om å heve 
sluttkompetansen på tømrerfaget ved utgang av Vg2 tømrer. 
EBA ønsker også en gjeninnføring av skriftlig eksamen i Tømrerfaget.  
 
Rådet ber fageierne arbeide videre med å definere fordypnings-/modulområdene for å 
sikre tilstrekkeligbredde og dybde i utdanningen: 
EBA mener at dette ivaretas ved å innføre Vg2 Tømrer. 
Fordypningsområdet bør være innenfor grunnprinsippene i faget. 
 
Fageierne er etter dagens møte enige om følgende: 
1+3 modell for tømrerfaget anbefales som hovedmodell, med noe mulighet for praksis i 
bedrift første skoleår (Vg1). Søkbart i Vigo, med obligatorisk yrkesteoretisk (programfag) 
utdanning og annen oppfølging fra kompetansesenter, som skal være videregående skole 
med Vg2-tømrer linje. 
 
Felles læreplan for Vg2 og Vg3 tilpasset både Vg2 tømrerfag i skole + Vg3 som lærling 
eller som et vekslingsløp. 
 
Som en generell merknad mener de tre fageierne at gjeldende situasjon med manglende 
markedstilgang for bedrifter med ansatte yrkesfagarbeidere er en trussel mot hele 
systemet for yrkesutdanningen i byggenæringen. Organisering og dimensjonering av 
undervisning og kapasitet må tilpasses samfunnets og de ulike bransjers behov for 
kompetent arbeidskraft. 
 
Særmerknader fra de tre organisasjoner til Byggmontasjefaget: 
Fellesforbundet ønsker ikke Byggmontasjefaget som eget fag. 
 
Byggmesterforbundet sier nei til at tømrerelementer/moduler skal være en del av et 
Byggmontasjefag. Så lenge det ikke foreligger konkrete forslag til innhold i et 
Byggmontasjefag tar Byggmesterforbundet ikke stilling til dette. Byggmesterforbundet 
mener generelt at en rekke arbeidsområder utenfor yrkesfagområdene kan dokumenteres 
gjennom såkalte kompetansebevis. 
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EBA ønsker et Byggmontajsefag, men ser at det per nå kan være mer relevant innenfor 
stål og betong, så lenge det ikke foreligger konkrete forslag til innhold i et 
Byggmontasjefag. 



Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk 

 

Norsk Industri, Treindustrien, Fellesforbundet, Norsk Trevare 

Forfall: Industri Energi, Byggevareindustriens Forening 

 

Tilbakemeldinger vedrørende utviklingsredegjørelse 2015/2016 1.del 

Tilbudsstrukturen for møbel- , trevare og treindustrifagene. 

 

Generelt 

Vi mener utviklingsredegjørelsen peker på viktige strukturelle endringer i samfunnet som i økende 

grad gjør det viktig for ungdom å ha en robust plattform i bunn når det tar utdanning. Samtidig blir 

næringslivet stadig mer spesialisert, og det er viktig at ungdommer har den rette grunnleggende 

kompetansen når de kommer ut i bedrift. Med den rette kompetansen vil de være mer interessante 

for bedriftene, og på denne måten vil det være enklere å rekruttere flere lærebedrifter igjen.  

Vi vet at elever i ungdomskolen (naturlig nok) har begrenset kunnskap om alle utdanningsmuligheter 

som finnes. Vi ønsker å presisere at et flerfaglig VG1 på Bygg og Anleggsteknikk er trevarebransjens  

viktigste rekrutteringsplattform i dag, og er av avgjørende betydning for oss.  

 

Rådets anbefaling om fagbrev i Treindustrifaget 

Limtre og Trelast som særløp 

Treindustrien, Fellesforbundet og Norsk Trevare ønsker at Trelastfaget og Limtreproduksjonsfaget 

etableres som særløpsfag, med 3 års læretid etter VG1 Bygg og Anleggsteknikk. De to fagene 

opprettholdes som to separate lærefag. 

Trelastfaget og Limtrefaget har de siste 10 årene i liten grad rekruttert direkte fra videregående 

skole. De som tar disse fagbrevene er i stor grad voksenlærlinger.  Innholdet i disse to fagene er 

såpass ulikt snekkerfagene, at vi mener det er viktig å opprettholde egne fagbrev. 

 

VG2 Møbel og Treteknikk 

Samtlige parter er enige om at vi ønsker et felles VG2 for Møbel og Treteknikk.  
Norsk Industri foreslo høsten 2015 å legge ned VG2 Industriell Møbelproduksjon, og flytte 
fagbrevene over til VG2 industriteknologi, som er et VG2 tilbud innenfor programmet TIP. 

Samtidig ser bransjen det hensiktsmessig med et felles VG2 for møbel- og treteknikk, hvor fageierne 

deltar i en arbeidsgruppe for å utarbeide læreplaner og gi nødvendige råd og informasjon. Et felles 

VG2 som foreslått her bør også innbefatte VG2 Design og trearbeid fra utdanningsprogrammet 

Design og håndverk. Vi forutsetter at det blir mulighet for kryssløp fra et slikt VG2 Møbel og 

Treteknikk i tillegg til relevante kryssløp for elever med relevant VG1 tilbud. Ut fra dagens struktur 

relaterer vi det til VG1 TIP, VG1Bygg og anleggsteknikk og VG1 Design og håndverk. 



Norsk Trevare, Fellesforbundet og Treindustrien mener faget bør ligget inn under Bygg og 

Anleggsteknikk, ettersom majoriteten av lærlinger til trefagene i dag rekrutteres herfra. 

Fordyping 

Fageierne har drøftet fordypings/modulområder i faget.  

Vi ønsker at det opprettholdes separate fag/svennebrev. Videre vil innhold i moduler/ fordyping 

måtte vurderes når man vet hvordan endelig VG2 tilbud blir. Dette ønsker vi å komme tilbake til i 2. 

del av utviklingsredegjørelsen. 

 

2+2 som hovedmodell 

Partene ber om at vi opprettholder dagens hovedmodell med 2 års skolegang, og 2 års læretid.  

Steder  det ikke finnes eget VG2, skal det være søkbart 1+3, og 0+4 (dette ligger allerede som 

mulighet i dag).  

 

Plassering/ Kompetansesentre 
Fageierne har drøftet plassering av VG2 tilbud/kompetansesentre. 

Vi ønsker å opprettholde et VG2 tilbud der det i dag finnes et VG2 tilbud i Treteknikk og VG2 Design 
og trearbeid. I tillegg arbeides det for å opprette et VG2 tilbud i Østfold. Det vil være ulikt behov for 
oppretting av tilbud, noe bransjene må komme tilbake til. Behovet for faglært arbeidskraft i 
bransjene er stort, og mange bedrifter uttaler at det er mangel på faglært arbeidskraft.    

 

Vi ønsker avslutningsvis å gjøre rådet oppmerksomme på at det er flere fag som er relevante for 
bransjen. I dag har bransjens bedrifter lærlinger i minst 14 ulike fag som vi kjenner til:  

 Trevare- og Bygginnredning 

 Møbelsnekker 

 Salg 

 Logistikk  

 CNC maskinering 

 Orgelbygger 

 Trelast 

 Industrisnekker 

 Tømrer 

 Produksjonsteknikk 

 Industrimekaniker 

 Kontor 

 Tredreier 

 Trebåtbygger 
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Faglig råd for bygg og anleggsfag 

 

Jørgen Leegaard 

 Oslo, 15.02.2016  

 

 

Tilbakemeldinger vedørende tilbudsstrukturen for murerfaget på vegne 

av Norske Murmestres Landsforening 

 
Norske Murmestres Landsforening (NML) er en arbeidsgiver- og medlemsorganisasjon 

for murmestre i hele Norge. NML er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og 

Næringslivets Hovedorganisasjon(NHO). NML står i fremste rekke for å ivareta 

murerfagets interesser på vegne av sine medlemmer, og har inngitt betydelige bidrag til 

murfaget med henblikk på rekruttering og opplæring. 

 

Generelle kommentarer  

Innledningsvis vil vi bemerke at vi er dypt bekymret for murerfaget om undervisningen 

blir sentralisert. Vi er også forundret over at Faglig råd for bygg- og anleggsfag (FRBA), 

senere omtalt som Rådet, ikke reiser problemstillingen vedrørende rekruttering til de små 

fagene i forhold til sitt forslag vedørende sentralisering av undervisningen. Vi er veldig 

redd for at en utilsiktet virkning av Rådets forslag vil være at de store fagene som tømrer 

og rørleggerfaget styrkes på bekostning av de små håndverksfagene. Dette hadde vi 

forventet at var ytterligere belyst og problematisert av rådet. Videre ser vi også at det blir 

problematisk å sentralisere skoleressursene til Norges største distriktsnæring hvor 

størstedelen av læringen skjer ute i distriktene i bedrift. 

 

Når forslaget er å legge ned VG 2 byggteknikk til fordel for egne VG 2 for de fag som 

greier å fylle klasser med 15 elever, vil nok de mindre fagene bli de store taperne. De 

fleste små fag har i dag ikke nok søkere til å få egne VG 2 om disse klassene fortsatt må 

ha 15 elever. 

Mange av de mindre fagene vil stå uten skoletilbud på VG 2 i mange fylker om Rådets 

forslag får gjennomslag. 

 

Å fjerne VG 2 tilbud for de fleste fagene er antagelig ikke en vei i riktig retning. 

Rekrutterings problematikken løses ikke ved å konstruere og opprette opplærings sentre 

som skal spres rundt i landet og vi er redde for at dette ytterligere marginaliserer allerede 

pressede yrkesfag med få elever. 

 

Murerfaget ønsker flere fleksible løsninger slik at elevene har flere muligheter for å 

komme til målet som er svennebrev i murerfaget. 

 

Murerfaget ønsker fortsatt et felles VG 1 for bygg og anleggsteknikk. 

 



 

c:\users\ris\desktop\innspill15februar2016_versjon2_2mars2016\som pdf\12_innspill_norske murmestres 

landsforening.docx 

2 

Murerfaget mener 1 + 3 løpet (1 år i skole med noen ukers hospitering ute i bedrift + 3 år i 

bedrift med skole en dag i uken) kanskje er det beste alternativet for murerfaget i årene 

som kommer.  

 

Utdanningsdirektoratet(UDIR) og Kunnskapsdepartementet må se hele 

yrkesfagutdanningen i bygg- og anleggsteknikk i sammenheng for å unngå å sy sammen 

løsninger som kun medfører søking til de store fagene. Det vil si at det må unngås å lage 

særløsninger for de store fagene som kan medføre at det går på bekostning av rekruttering 

til de mindre håndverksfagene. Hele yrkesutdanningen i bygg- og anleggsteknikk må sees 

under ett, men selvsagt slik at særlige hensyn tas hvor det er nødvendig. 

 

Murerfaget vil i de fleste fylker ikke ha søkere nok til å kunne tilby eget VG 2. Vi mener 

derfor det må være muligheter til også å ha felles VG 2 byggteknikk klasser der elevtallet 

og søkertallet til bygg og anleggsteknikk er veldig lavt og reiseveien for lang. Det vil si at 

det må kunne opprettes tverrfaglige klasser i VG 2 byggteknikk. Her må enhver løsning 

sees på for å unngå at de store fagene rekrutterer på bekostning av de små fagene. Dette er 

også viktig for å møte behovet til næringen, og alle framskrivinger tilsier at vi behøver 

flere fagarbeider til bygg- og anleggsnæringen enn de vi utdanner og dette behovet gjelder 

for alle håndverksfagene, små som store.  

 

 

Fare for færre søkere til murerfaget da alle fylker og de fleste yrkesskoler fortsatt vil 

kunne tilby VG 2 tømrer med yrkesteori og allmennfag 

 

I de fylkene og regionene det eventuelt ikke vil finnes tilbud om eget VG 2 mur, vil nok 

mange elever heller velge de fagene fylket eller regionene tilbyr på VG 2. 

 

Elever / lærlinger som starter i et 1 + 3 løp bør derfor få sin yrkesteori og sin allmenn teori 

på VG 2 nivå på den samme skolen eleven gikk på i VG 1. Om eleven/ lærlingen eventuelt 

må bytte skole, må dette så være minimum innenfor eget fylke fortrinnsvis i egen by. Om 

reisevei blir for lang, vil elevene / lærlingen sannsynligvis heller velge et fag hvor 

undervisningen er nærmere. Det er vår erfaring at elevene på denne alderen ikke har den 

mobilitet som forutsettes i faglig råds redegjørelse. 

 

 

 

Kriterier for å få til en bedre spredning på søkerne 

Skolene må tilby mer praksis på VG 1 det vil si at det må finnes materialer og verktøy slik 

at det kan øves i større grad enn det gjøres i dag. I bygg og anleggsteknikk må det arbeides 

for mer praksis i fagene. Det er viktig at skolene får nok ressurser (penger) til 

materialinnkjøp og utstyr, slik at de har mulighet til å tilby praktisk undervisning i det 

lærefaget eleven er interessert i.  

 

Det nytter ikke med gjenbruk i stor skala som det er i dag. Skal en fange ungdommens 

interesser på VG 1 må alle fag likestilles med nytt brukbart utstyr og materialer for hvert 

skoleår som starter. I dag ser vi at murerfaget ofte ikke er i nærheten av hva tømrerfaget 

får av utstyr og nye materialer.  
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Når det gjelder lærerkrefter er det fortsatt flest lærere med tømrerutdannelsen som 

underviser i murerfaget på skolene rundt om i Norge. Det er derfor svært viktig at skolene 

skolerer og beholder lærere med murerbakgrunn.  

 

Skolene må interessebasere undervisning slik at de som vet hva de ønsker å bli får mest 

mulig praksis i det valgte fag i løpet av VG 1 bygg og anleggsteknikk. Dette er viktig for 

at eleven skal bli mer forberedt med tanke på 1+3 løpet. Vi har et prosjekt i vårt lokallag i 

Tromsø hvor vi utplasserer elever fra VG 1 som allerede har valgt mur i våre 

medlemsbedrifter i 4 til 6 uker slik at de får prøvd seg i faget. Dette kan bidra til å sikre 

rekruttering samtidig som eleven får prøvd seg i faget. 

 

Konklusjon 
Vi er redd for at enfaglige VG 2 tilbud bare vil forsterke søkningen til de store fagene. 

Murerfaget vil kanskje i de 2 - 3 største byene kunne tilby klasse med eget VG 2 tilbud. 

(Elevtallet ønskes redusert i så fall fra 15 til 10 elever, om vi skal kunne greie å tilby eget 

VG 2 flere steder i landet.)  

 

Det ventes både et økt behov for fagarbeidere, og økt rekruttering i årene som kommer. På 

bakgrunn av dette blir det vanskelig å dimensjonere ut i fra dagens situasjon og de 

søkertall som i dag ligger altfor lavt. Vi kan derfor ikke i dag si sikkert hvor eventuelt 

disse skolene vil være. 

 

Murerfaget tror det beste for faget kan fortsatt være felles VG 1 bygg og anleggsteknikk 

og 3 år i bedrift med veksling i skole (1+3).  

 

Vi ønsker at yrkesteori og allmennfag tilbys på den skolen eleven har gått på VG 1 når han 

/hun er i bedrift (veksling), eller i nærheten av elevens jobb eller bosted. (Om dette ikke er 

mulig skal tilbud om dette minimum måtte være i samme fylke.) 

 

For læretiden i bedrift ønsker vi veksling med en dag i uka på skole og 4 dager i bedrift. 

Dette fungerer allerede svært godt i Bergen og Kristiansand. 

 

 

Fritt skolevalg og rett. 

Vi vil minne om at det er en vel forankret NHO- politikk at dimensjonering av 

utdanningstilbud ikke kun skal ta utgangspunkt i elevenes ønsker, men også arbeidslivets 

behov.  

 

 

Fordypninger i murerfaget. 

NML ønsker ikke å splitte opp murerfaget i moduler som blokkmuring, teglmuring, 

flislegging etc. slik det er mange steder i mellom Europa, Storbritannia og i øst Europa, 

men beholde dette som hovedmoduler i murerfaget og som et kompetansekrav frem mot 

svennebrev. Klimatiske forhold i Norge fører til at man ikke kan pusse ute på vinteren og 

skal du drive en murerforretning så må man ha flere ben å stå på slik som teglmuring, 

blokkmuring, flis- legging, natursteinsmuring, peis, skorsteiner, pussing, mm. Det samme 

gjelder også for murersvennen som blir mer attraktiv i arbeidsmarked om han behersker 

alle de ovennevnte disipliner. 
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Vi mener murerfaget har den bredden og den dybden det bør ha i grunnopplæringen slik 

det er i dag. Bredde og fordypningsmoduler kan komme inn som spesialisering og 

etterutdanning etter avlagt svennebrev. 

 

Vi er allerede bekymret over at murerfaget allerede blir utvannet av innleid arbeidskraft 

hvor kompetansen er for dårlig. Et norsk svennebrev kan ikke sidestilles med et 

«modulbrev» fra Øst Europa, da de som oftest kun er kvalifisert i enkelte av modulene i 

faget. 

 

Arbeidet i faglig råd 

NML ønsker å representere egen bransje og fag inn i faglig råd og ber rådet og UDIR 

vurdere sammensetningen. Vi finner det uheldig at vi som fageier kommer sent inn i 

grunnlag for vurdering av faget og sammensetningen av tilbudet. Det henstilles derfor til 

at de forskjellige fag og bransjer kan sikres deltakelse direkte inn i faglig råd. 

 

 
 

 

Med vennlig hilsen 

NORSKE MURMESTRES LANDSFORENING 

 

 

Jan Gunnar Madsen 

Adm. dir / advokat 
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NOTAT________________________________________________  
Til:   Faglig råd for Bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 
Fra:   MEF, NAF og EBA 
Dato:   13.01.2016 

Sted:   Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 
Tilstede:  Helge Haukeland (NAF), Fred Arild Gyldenås, Espen Viken, Jan    
                                Hytten (alle MEF), Even Hedland (NCC Roads/EBA) og  
                                Thomas Norland (EBA) 
 
Notat vedrørende tilbudsstrukturen i videregående opplæring for anleggsfagene, 
etter møte mellom MEF, NAF og EBA. 
 
Det vises til spørsmålene fra FRBA til fageierne: 
Vg2 Anleggsteknikk kvalifiserer i dag til 5 lærefag: Anleggsmaskinførerfaget, Fjell- og 
bergverksfaget, Vei- og anleggsfaget, Banemontørfaget og Asfaltfaget. 
Det foreligger søknad om 3 nye lærefag: Anleggsrørleggerfaget, Veirekkverksfaget, 
Boreriggoperatør, samt at Statens vegvesen har uttrykt ønske om en egen fagutdanning 
for drift og vedlikehold av vei. 
 
Rådets anbefaling: 
Fagbrev i ett anleggsfag, eller i flere av ovennevnte fagene. 
Vg2 anleggsteknikk i skole. 
Rådet ber fageierne (Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), MEF og NAF) 
arbeide videre med å definere fordypnings-/modulområdene for å sikre tilstrekkelig 
bredde og dybde i utdanningen. 
 
Videre ber rådet partene drøfte omfang og innhold i den obligatoriske yrkesteoretiske 
utdanningen eventuelt tilknyttet kompetansesentre.  
 
Plassering av kompetansesentrene vil også være av interesse, hvilke fylker og hvilke 
videregående skoler. 
 
Fageierne er etter dagens møte enige om følgende: 
Partene er enige om at 2+2 modellen skal beholdes, og at dagens 17 skoler som tilbyr 
Vg2 Anleggsteknikk skal beholdes. Antall elevplasser bør økes på de skolene ved behov, 
istedenfor at det opprettes nye linjer ved andre skoler i Norge. 
 
Enighet om behov for fordypningsmoduler i en fremtidig tilbudsstruktur. 
 
Enighet om opprettelse av Anleggsrørleggerfaget og Drift- og vedlikeholdsfaget (av vei). 
Veirekkverk og Boreriggoperatør som egne fag/moduler blir en del av den videre 
strukturdebatten. 
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MEF foreslår ett fagbrev i Anleggsteknikk, med dagens fag som fordypninger påført et 
vitnemål som skal følge fagbrevet.  
 
EBA deler ikke MEF sitt syn fordi EBA det «fjerner» fagene fra fremtidige fagbrev og 
dermed forsvinner fagidentiteten.  
 
Partene er enige om at fremtidige fordypningsmoduler/spesialiseringer må anføres på 
fagbrevene, og vil jobbe videre i faglig råd for å få gjennomslag for dette.  
 
 
Vedlegg: Kompetanseplattform for Veidrift og veivedlikeholdsfaget. 
 
 



 1 

Veidrift- og veivedlikeholdsfaget 

 

Kompetanseplattform for fagarbeider    

 
Daglig arbeid  
Sentrale arbeidsområder i Veidrift- og veivedlikeholdsfaget er arbeid med drift og vedlikehold av 
offentlige og private veger. I tillegg skal Veidrift- og veivedlikeholdsoperatøren kunne utføre 
vedlikehold på fasiliteter tilhørende vegnettet lokalt og nasjonalt, og bruke nødvendig maskinelt utstyr. 
Faget er underlagt lover og forskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige 
områder. 
 
Arbeidsområdene i faget er: 

 Vinterdrift av veg og tunneler, herunder brøyting, salting, strøing, issikring og rensing 

 Drift og vedlikehold av veidekker (asfalt og grus) 

 Drift og vedlikehold av grøntarealer (kantslått, rydding av skog, busker og kratt) 

 Drift og vedlikehold av dreneringsgrøfter, overvannsgrøfter og terrenggrøfter 

 Drift og vedlikehold av kulverter, stikkrenner, kummer, sandfang 

 Drift og vedlikehold av tunneler, bruer og andre konstruksjoner 

 Bruk av maskiner og utstyr til helårsdrifting av vegnettet 

 Drift- og vedlikehold av skilt 

 Drift og vedlikehold av veirekkverk 

 Arbeidsplanlegging 

 Arbeidsvarsling  

 Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet 

 Hensyn til trafikksikkerhet og ytre miljø 

 Kvalitetssikring og bedriftslære 
 

Krav til kunnskaper og ferdigheter  
Veidrift- og veivedlikeholdsoperatøren skal ha kjennskap til de viktigste drift- og 
vedlikeholdsoppgavene, hensiktene med disse og hvordan de påvirker hverandre. De må kunne bruke 
sine ferdigheter, kunnskaper og holdninger til å planlegge og gjennomføre eget arbeid. Fagarbeideren 
skal arbeide på selvstendig grunnlag ut i fra planer, beskrivelser og meteorologiske forhold. 
Fagarbeideren må ha god kjennskap til ulike kontraktstyper og krav til oppfølging og dokumentasjon. 
Fagarbeideren må også kunne vurdere om arbeidet er i tråd med brukernes behov, samfunnets 
prioriteringer og gjeldende bestemmelser innenfor alle arbeidsområder i faget. Fagarbeideren skal 
kunne anvende lover, forskrifter og bedriftsinterne kvalitetssikringssystemer knyttet til arbeidet. 
Fagarbeideren skal kunne ivareta nødvendig sikkerhet i arbeidet for seg selv og andre. Fagarbeideren 
må kunne bruke masseforflyttingsmaskiner. 
Fagarbeideren skal kunne lære av det daglige arbeidet, slik at det kan gi motivasjon til videre personlig 
og faglig læring, samt utvikle evne til og forståelse for tverrfaglig samarbeid. 
Fagarbeideren skal kunne se yrkesutøvelsen i organisatorisk sammenheng og kunne bidra til utvikling 
av faget, bransjen og arbeidsplassen som følge av endringer i samfunnet. 
 

Fagets utvikling og plass i samfunnet  
Faget utøves i store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet. Faget bidrar til utvikling av 
samfunnet gjennom medvirkning i drift og vedlikehold av vegnettet, lokalt og nasjonalt.  
Veidrift- og veivedlikeholdsoperatøren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i 
arbeidsfellesskap. Dette krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget. Det er viktig at fagarbeideren 
har forståelse for viktigheten av drift og vedlikehold og kjennskap til hvilken effekt og konsekvenser 
disse oppgavene har for samfunnet. Dette skal bidra til økt motivasjon og styrket status for fagfeltet. 
Fagarbeideren utfører arbeider som kan medføre inngrep i natur og miljø, og har derfor et spesielt 
ansvar for å bidra til at eventuelle skadevirkninger blir minst mulig. Det er viktig at fagarbeideren har 
positive holdninger til natur og miljø, og til sikkerhet og vernearbeid. Fagarbeideren må kunne vurdere 
eget utviklingsbehov, og ut fra lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv bidra til bærekraftig 
utvikling av faget og bransjen.  
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Likheter og ulikheter i forhold til andre fag  
Veidrift- og veivedlikeholdsfaget har samhandling med vei- og anleggsfaget, anleggsmaskinførerfaget, 
asfaltfaget, anleggsgartnerfaget og yrkessjåførfaget 
Utøverne i disse fagene samarbeider nært, deltar ofte i arbeid på ett eller flere av disse fagområdene 
og er ofte knyttet til samme anleggsplass. 
 
Fagbetegnelse: Veidrift- og veivedlikeholdsfaget 
Yrkesbetegnelse: Veidrift- og veivedlikeholdsoperatør 
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NOTAT________________________________________________  
Til:   Faglig råd for Bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 
Fra:   FF, NAF, BEF og EBA 
Dato:   2.2.2016 

Sted:   Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, møterom Soluret 
Tilstede:  Harald Braathen og Jan Ørnevik fra Fellesforbundet (FF) 
  Geir Kåre Wollum fra Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) 
  Tom Atle Pettersen fra Betongelementforeningen (BEF) 
  Øyvind Johnsen og Thomas Norland fra Entreprenørforeningen –  

Bygg og Anlegg (EBA) 
 
 
Notat vedrørende tilbudsstrukturen i videregående opplæring for Betongfaget, etter 
møte mellom FF, NAF, BEF og EBA. 
 
Det vises til spørsmålene fra FRBA til fageierne: 
Vg2 Byggteknikk kvalifiserer i dag til 4 lærefag; Betongfaget, Murerfaget, Tømrerfaget og 
Stillasfaget. 
I diskusjonen har det fremkommet ønske om at betongfaget, murerfaget og tømrerfaget får 
egne Vg2, eller rettere sagt en læreplan for Vg2 og Vg3 tilpasset vekslingsløp. 
Det foreligger søknad fra BNL om byggmontasjefag som nytt lærefag og BNL ønsker 
vurdert hvordan bygginnredning (systemvegger, systemhimlinger, mv) kan være modul i 
enten nytt montasjefag eller modul i tømrerfaget. 
 
Rådets anbefaling: 
Fagbrev i betongfaget. 
Vg2 for betongfaget. 
Felles læreplan for Vg2 og Vg3 tilpasset både Vg2 i skole + Vg3 som lærling eller som et 
vekslingsløp. 
Er grunnlaget for eget Vg2 ikke tilstede, skal det være søkbart 1 + 3 tilbud med 
obligatorisk yrkesteoretisk (programfag) utdanning og annen oppfølging fra 
kompetansesenter, som skal være videregående skole med Vg2 tilbud i betongfaget. 
 
Rådet ber fageierne (FF, NAF, BEF og EBA) arbeide videre med å definere fordypnings-
/modulområdene for å sikre tilstrekkelig bredde og dybde i utdanningen. 
Rådet ber videre fageierne drøfte om byggmontasje kan bli del av betongfaget eller om det 
bør opprettes nytt lærefag, byggmontasjefag. 
Dersom det etter fageiernes oppfatning ikke er aktuelt med eget fag for byggmontasje ber 
rådet fageierne å drøfte om byggmontasje også skal kunne være del av (modul i) 
tømrerfaget og murerfaget. 
 
 
 
 
 
 



Notat til FRBA fra Betongfageierne 
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Fageierne er etter dagens møte enige om følgende: 
 
1+3 modell for Betongfaget anbefales som hovedmodell, med noe mulighet for praksis i 
bedrift første skoleår (Vg1). Søkbart i Vigo, med obligatorisk yrkesteoretisk (programfag) 
utdanning og annen oppfølging fra kompetansesenter, som skal være videregående skole 
med Vg2 tilbud i betongfaget.  
 
Dagens Vg2 Byggteknikk må bestå, dvs. at det ikke er ønskelig med et eget Vg2 
Betongfag.  
 
Vg2 (Byggteknikk) og 1+3 modellen må sidestilles. 
 
FF, NAF, BEF og EBA mener Betongfaget er bredt nok pr i dag, og at opplæringen bør 
gjennomføres som i dag. 
 
BEF og EBA ønsker Byggmontasjefaget opprettet.  
 
Fellesforbundet ønsker ikke Byggmontasje som eget fag.  
 
NAF mener et Byggmontasjefag må defineres før de kan si ja eller nei til opprettelsen av 
faget. 
 
 



Byggmontasjefaget 
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Kompetanseplattform for fagarbeider    

 
Daglig arbeid  
Sentrale arbeidsområder i byggmontasjefaget er montasje av bygningsdeler i bygg- og 
anleggsindustrien. I opplæringen skal byggmontøren tilegne seg kunnskap om statikk- og 
knutepunktsgeometri. Byggmontøren må også kunne utføre støpe, lime- og sveisearbeider og kjenne 
teorikravene som ligger til grunn for sertifiseringsordningene innenfor disse områdene. 
Faget er underlagt lover og forskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige 
områder. 
 
Arbeidsområdene i faget er: 
 

 arbeidsplanlegging 

 arbeidsvarsling  

 tegningsforståelse og montasjebeskrivelser 

 rigg og drift av bygg og anlegg 

 løft og sikring av elementer 

 mengdeberegning og bestilling 

 konstruksjonslære 

 materiallære, herunder betong, stål og tre 

 sveisearbeider 

 arbeid i høyden 

 helse, miljø og sikkerhet 

 kvalitetssikring og bedriftslære  
 

Krav til kunnskaper og ferdigheter  
Byggmontøren skal kunne bruke sine ferdigheter, kunnskaper og holdninger til å planlegge og 
gjennomføre eget arbeid. Fagarbeideren skal arbeide på selvstendig grunnlag ut i fra planer og 
beskrivelser. Fagarbeideren må også kunne vurdere om arbeidet er i tråd med brukernes behov, 
samfunnets prioriteringer og gjeldende bestemmelser innenfor alle arbeidsområder i faget. 
Fagarbeideren skal kunne anvende lover, forskrifter og bedriftsinterne kvalitetssikringssystemer 
knyttet til arbeidet. Fagarbeideren skal kunne ivareta nødvendig sikkerhet i arbeidet for seg selv og 
andre. Fagarbeideren skal delta aktivt i vernearbeidet. 
Fagarbeideren skal kunne lære av det daglige arbeidet, slik at det kan gi motivasjon til videre personlig 
og faglig læring, samt utvikle evne til og forståelse for tverrfaglig samarbeid. 
Fagarbeideren skal kunne se yrkesutøvelsen i organisatorisk sammenheng og kunne bidra til utvikling 
av faget, bransjen og arbeidsplassen som følge av endringer i samfunnet. 
 

Fagets utvikling og plass i samfunnet  
Faget utøves i store og små bedrifter over hele landet. Faget bidrar til utvikling av samfunnet gjennom 
medvirkning i oppføring av alle store og mellomstore bygg- og anleggskonstruksjoner, men er også 
aktuelt i mindre prosjekter som f.eks. eneboliger. 70-80 % av alle nærings- og industrielle bygg er satt 
opp med betong og stål i konstruksjonen og 50 % av alle eneboliger. Byggmontøren arbeider i 
hovedsak koordinert og i arbeidsfellesskap med andre, men er tillagt stor grad av selvstendighet og 
ansvar. Dette krever gode kunnskaper, ferdigheter og forståelse for faget. Det er viktig at 
fagarbeideren har positive holdninger til natur og miljø og til sikkerhet og vernearbeid. Fagarbeideren 
må kunne vurdere eget utviklingsbehov, og ut fra lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv bidra til 
bærekraftig utvikling av faget og bransjen.  
 

Likheter og ulikheter i forhold til andre fag  
Byggmontasjefaget har samhandling med betongfaget, tømrerfaget sveisefaget. 
Utøverne i disse fagene samarbeider nært, deltar i arbeid på ett eller flere av disse fagområdene og er 
ofte knyttet til samme anleggsplass. 
 
Fagbetegnelse: Byggmontasjefaget 
Yrkesbetegnelse: Byggmontør  



Endret tilbudsstruktur – Bygg- og anleggsteknikk 

Forslag fra rørleggerfaget 

Hovedstruktur 

Hovedstrukturen med aktuelle gjennomføringsløp beholdes. Alle løpene skal være likeverdige med 

hensyn til målsetting, innhold og vurdering. 

Total lengde på utdanningen opprettholdes med 4 ½ år uansett hvilket løp som velges. 

Som skissen nedenfor viser, ønsker rørbransjen å ha et bredest mulig rekrutteringsgrunnlag for 

rørleggerutdanningen. Derfor er det naturlig at både Vg1 TIP og Vg1 BA-teknikk er plattformer for 

videre utdanning i "rør-familien".  

Rørbransjen ønsker primært at første års utdanning skal skje i skolen for at ungdommen skal modnes 

og forstå hva det innebærer å arbeide ute i felten.  

Deretter er det lokale forhold og aktuelle tilbud som bestemmer om eleven skal gå Vg2 eller skrive 

lærekontrakt og fortsette utdanningen i en lærebedrift.  

Uansett hvilket gjennomføringsløp som velges, skal praksis- og teorikravet for utdanningen oppfylles.  

Svenneprøven skal omfatte både en teoretisk og praktisk prøve. 

 

 
 

 

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk og Vg1 TIP 

Vg1 anbefales videreført med de samme fag som i dag. I tillegg skal Vg1 TIP med PTF i rør kunne gi 

mulighet for videre rørleggerutdanning også innenfor bygg og anlegg i tillegg til industrirør.  

I dette notatet berøres kun Vg1 BA-teknikk, da Vg1 TIP må fremforhandles med hensyn til ønsket 

kryssløp.  

   Fagbrev INDUSTRIRØRLEGGER

Vekselløp Vg 2 Vekselløp Vg 2 Vekselløp Vg 2

anleggsrør Anlegg byggrør RØR industrirør RØR

 

Teori og med fordypning Teori og  Teori og

praksis RØR praksis  praksis

ALTERNATIVE UTDANNINGSLØP FOR RØRLEGGERFAMILIEN

med fordypning

RØR RØR

med fordypning

praksis

Teori

og

praksis

Vekselløp

industrirør

Teori

og

praksis

Vekselløp

Teori

Fagprøve med teoriFagprøve med teori

Fagbrev BYGGDRIFTER

Vekselløp

byggdrifter

og

praksis

Fagprøve med teori

Fagbrev ANLEGGSRØRLEGGER

Vekselløp

byggdrifter

Svenneprøve med teori

byggrør

Teori

Vekselløp

anleggsrør

Teori

og

Vekselløp

industrirør

Teori

og

og

praksis

Vekselløp

byggrør

Teori

Svennebrev BYGGRØRLEGGER

Vekselløp

anleggsrør

Teori

UNGDOMSSKOLEN

og

praksis

Vg 1

Bygg og anlegg
Vg1

TIP

praksis

og

praksis

Vekselløp

byggdrifter

Teori

og

praksis



Hovedtrekkene i læreplanen for Vg1 BA-teknikk foreslås opprettholdt, men målene bør knyttes til 

emner og konkretiseres og samordnes bedre enn i dag. Bortsett fra i Prosjekt til fordypning (PTF) bør 

det ikke foretas spesifikk undervisning i alle fag som planen omfatter.  

Hovedhensikten med et bredt felles Vg1 er todelt: 

 Å gi tverrfaglig forståelse for arbeidet i bygge- og anleggssektoren 

 Å gi yrkesveiledning i samarbeid med lokale foretak og aktuelle opplæringskontorer 

Tverrfaglig forståelse bør emnestyres med klare mål for hvert emne. 

Undervisningen bør ta utgangspunkt i praktiske øvelser. 

 

Aktuelle hovedemner kan være (de fleste er nevnt i dagens læreplan): 

 Yrkesrettede fellesfag   - kommunikasjon/lesing/skriving/regning/databruk 

 Tverrfaglig samarbeid   - kvalitet/HMS/produktivitet/holdninger/kultur 

 Materiallære   - verktøy og sammenføyninger 

 Tegningsforståelse  - bygg- og anleggstegninger/grunnleggende definisjoner 

 Prosjekt til fordypning  - samarbeid med lokale foretak og opplæringskontorer 

 

Nedenfor er vist et utdrag fra veilederen til PTF for hvordan en ukes innføring i rørleggerfaget kan 

gjøres:  

 

 

 

 



Vg2 – Rørteknikk (byggrørlegging) 

Rørleggerfaget er så omfattende at bransjen mener det er behov for et eget Vg2.  

Det vises til søknad sendt Kunnskapsdepartementet 22. mai 2015, se vedlegg 1. 

Vg2 kan arrangeres som et vekselløp mellom skole og næringsliv der lokale forhold tilsier det.  

Rørbransjen ser det som viktig at eleven gis opplæring i yrkesteori som har en praktisk plattform. 

Mesteparten av teoriopplæringen bør skje i skolens verksted. 

Eleven utplasseres i lokale rørleggerforetak etter en fast oppsatt plan.  

 

Vg3 – Rørteknikk 

Vg3 i skoleregi betraktes kun som et alternativ dersom eleven ikke får lærekontrakt. Rørbransjen 

anbefaler at det innføres et obligatorisk praksisår etter Vg3. Erfaring viser at elever i et fag med  

4½ års utdanning (inkludert verdiskapningsdelen) ikke vil bestå svenneprøven etter tre år i skolen.  

 

Opplæring i bedrift 

Rørleggerfaget har et godt utbygd nettverk av opplæringskontorer som sørger for at ca. 80 % av 

lærlingene får opplæring i henhold til læreplanen. Dessuten har opplæringskontorene et e-lærings- 

og dokumentasjonsprogram som gjør det mulig å dokumentere og følge opp lærlingenes 

kompetanse til enhver tid. Rørleggerfaget innførte tidlig begrepet restteori/tilleggsteori som 

gjennomføres som et frivillig tilbud i læretiden. Tilbudet varierer fra sted til sted, men gjennomføres 

som regel med 370 timers teoriundervisning i regi av lokale opplæringskontor.  

Av hensyn til den stadig raskere utviklingen i faget, byggenæringen og samfunnet, ønsker bransjen at 

teoriundervisningen i læretiden gjøres obligatorisk. 

 

Dokumentasjon og sluttvurdering 

Kravet til dokumentasjon i henhold til emnene i læreplanen bør gjelde fra første dag på skolen til 

siste dag i lære. Dokumentasjonen skal være komplett før lærlingen meldes opp til svenneprøve. 

Opplæringen avsluttes med svenneprøve i rørleggerfaget. 

Prøven skal bestå av to deler: 

 Teoretisk, skriftlig prøve 

 Praktisk prøve som gjennomføres på prøvestasjon etter fastsatte regler 

Begge prøver må være bestått for å få svennebrev.  

Stryk i en av delprøvene gir mulighet for ny avleggelse i denne delen.  

Rørbransjen ønsker ikke en felles, sentralgitt prøve slik høringsforslaget fra Utdanningsdirektoratet 

(25.11.2014) foreslår, men en teoriprøve som en del av svenneprøven. 

Dessuten foreslås det en begrensning av antall prøvenemnder og prøvestasjoner. Det bør også legges 

opp til en større samhørighet mellom prøver og prøvenemnder av rettferdighetsgrunner med hensyn 

til prøvekandidatene.  
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Innspill som har blitt registrert gjennom direktoratets postmottak «Yrkesfag»  

Adressert til Yrkesfaglig utvalg nr. 4, med relevans for bygg- og anleggsteknikk 

(Oktober – desember 2015) 

 

 

Dette er innspill faglig råd bygg- og anleggsteknikk tar med inn i arbeidet med gjennomgang 

av tilbudsstrukturen og leveransen til Utviklingsredegjørelsen del 2, 15. april 2016. 
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Det er mottatt 15 innspill: 

Nr Hvem Hva 
1 Bodvar Henning Skrede  

Faglærer Maritime fag  
Herøy vidaregåande skule 

Utfordringer med teorimengde på skolen 

Utstyrssituasjonen 
Utdaterte lærere 

2 Arne Spurkeland 
Brosteinslegger 

Brosteinslegger som eget fag 

3 Erik Stenberg 
Adjunkt 
Stange videregående skole 

Innspill ift murertradisjoner som emner inn i lp. 

4 Merete Bolstad 
Høgskoleingeniør/Adjunkt 
Kontaktlærer - IKT Servicefag 

Narvik videregående skole 

IKT bør i de nærmeste årene bli litt mer spesialisert 
i videregående. 
 

5 Guri Bente Hårberg 
Avdelingsleder, Verdal vgs. 

Forslag til fag som heter Yrkesutøvelse 

6 Rune Berg, leder Service & Drift, en 

Yrkessammenslutning i Delta. 
 

Innspill til 2+2 modell (bl.a. ift teori) 

Viktig med grunnleggende ferdigheter 
Idrettsanleggfaget? 
Imot skadesannering 
Tilbudet bør ligger der det utøves. 

7 Arve Mosand 
møbelsnekker og treskjærer  

(Lang erfaring i faget, prøvenemnder 
mm)  

Innspill vedrørende Treskjærerfaget 
Dagens læreplaner og svenneprøver sikrer at 

opplæringen er i samsvar med det innholdet faget 
hadde opprinnelig mm. 

8 Lars Mjøs 
Sekretær, Osterøy Industrilag 
Industrikonsulenten på Osterøy 

Under arbeidet med utforming av fremtidens 
yrkesutdanning, må kunnskap om roboter tas med 
på mange fagområder. 

9 Eva Skage  

Leder for OT Vestfold 

Rettsvilkårene til videregående opplæring bør 

endres.  
Det bør stilles større krav til opplæringskontorene 
og sikre bedre samarbeid mellom disse, 
videregående skoler og fagopplæring.  
Det bør være mulig for ungdom å ta opp fag fra 

grunnskolen.  

10 Knudsen, Øivind  
 

Innspill til nytt navn for mekanisk opplæring, i dag 
kalt TIP 

11 Richard Nilsen 
Daglig leder 

Mekatronikk AS 

Læreplanen dekker ikke behov vår produksjon har 
pr i dag. Gjelder behovet for IKT kompetanse og 

programvarekompetanse.  
Bør styrke bruk av moderne 
produksjonsstyringssystem. 

12 Joost van Vliet  
leder malersal 

DEN NORSKE OPERA & BALLETT  

Det finnes ingen utdanning til teatermaler i Norge 

13 Erik Peersen 
Gullsmedmester 

Gamle tradisjonsfagene. 
Bl.a. sølvsmed og gjørtlerfaget 

14 Charles Galaasen 
SOTIN 

Forslag til tiltak som kan gjøre transport og 
logistikkfagene mer fremtidsrettet. 

15 Sheila V. Benestad 
Utdanningsforbundet 
(Hovedtillitsvalgt for vgo) 

Flere innspill ift struktur i vgs, struktur i 
læreplanene, PTF, lærlingeordning og flere 
utdanningsprogram 

 

Innspillende på de neste siden er angitt med «Nr» iht listen over. 

Innspillerens e-post, navn og arbeidsted er gjengitt. 
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Nr. 1  

 
Fra: Bodvar Henning Skrede [mailto:Bodvar.Henning.Skrede@mrfylke.no]  
Sendt: 15. oktober 2015 11:16 
Til: Yrkesfag 
Emne: Innspill om fremtidens yrkesfag. 

 

Innspill 
Har tidligere skrevet til både UDIR og de faglige rådene om denne saken men kan ikke se at 
det har hatt den helt store virkningen men en kan ikke gi opp. 
Elevene er så lei av teori at det må en tusenkunstner til for å holde de i aktivitet. 
Se på hvor mange praksistimer som er forsvunnet de siste årene til fordel for teori. 
Hvordan i all verden skal en kunne utdanne fiskere, matroser og motormenn uten et 
skikkelig verksted og en egen skolebåt. 
Utstyret på skolene er på steinaldernivå og elevene får opplæring i ting som ikke finnes 
lenger. (Det samme kan sies om mange lærere som ikke har fått etterutdanning på mange 
år)  
Den som ikke forstår hva grunnen er til stort frafall bør komme seg ut av kontorstolen og se 
på hva som foregår i det virkelig liv i skolen.  
Gammelt utstyr og utdaterte lærere er det vi tilbyr elevene over alt. 
Ta tilbake praksistimene og skaff skikkelig og oppdatert utstyr så garanterer jeg at frafallet 
reduseres betraktelig. 
OG igjen - kom dere ut i skolen og se hva som foregår - tror dere vil bli betenkt. 
Har vært på HVS i ti år nå og har aldri hatt besøk av noen som helst. 
Negativ? Ja kanskje - jeg har i hvert fall vært ærlig. 
 
MVH  
 
Bodvar Skrede 

 

Faglærer Maritime fag.  

 

Herøy vidaregåande skule  
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Nr. 2  

 

 
Fra: Arne Spurkeland [mailto:a.spurk@online.no]  
Sendt: 16. oktober 2015 11:41 
Til: Yrkesfag 
Emne: verneverdige håndverkfag 

 
hei 

  

Er selv brosteinslegger gjennom 42 år i faget, og er nå pensjonist. jeg mener at vi må få 

det inn som eget yrkesfag etter samme opplæring som i Danmark der de må ha fagbrev 

som Brosteinslegger for i det hele tatt å få lov å legge brostein, og ikke som her der de 

får en hammer i hånden uten noe erfaring. Faget vil med det bli mer atraktiv med høyere 

kvalitet, og hjelpe på at det ikke forsvinner. Send en delegasjon til Danmark, og lær av 

dem. 

  

  

Mvh. 

  

Arne Spurkeland 

  

mailto:a.spurk@online.no
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Nr. 3  

 

Fra: Stenberg, Erik [mailto:erik.stenberg@hedmark.org]  

Sendt: 14. oktober 2015 11:01 

Til: Yrkesfag 

Emne: Utdanning i Murerfaget! 

 

Min tanker om utdanning i  Murerfaget! 

 

Jeg Erik Stenberg underviser i murerfaget ved Stange VGS. 

Har vært ansatt siden 1989, er Mester i faget og har vært innom reformer frem til dags dato. 

Jeg er en person som holder meg oppdater i faget og genuint opptatt av Murerfaget. 

Har veldig god kontakt med Murerfirmaene i distriktet.  

 

Det vi savner mest i vår utdanning er dette med gamle murertradisjoner som elevene kan lære 

for utføre dette i 

praksis på  gamle bygg og bygårder. 

 

Har ofte kontakt med Muremesterne og spurt hva som er viktig for disse firmaene hva elevene 

bør lære i skolen. 

Svaret på det er at faget våres er noe fornyet i de forskjellige fagområdene. 

 

Ønskene er flere: 
1. Mer teglmuring. 
2. Fiberpuss med forskjellige oppbygging. 
3. God gjennom gang med våtrom med praktisk utførelse. 
4. Gamle murertradisjoner.(konstruksjoner av buer og hvordan behandle overflaten, hvilke 

materialer som man bør bruke). 

 

 

Med vennlig hilsen 

Erik Stenberg 
Adjunkt 

Stange videregående skole 
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Nr. 4  

 

 

Fra: Merete Bolstad [mailto:merebo@vgs.nfk.no]  

Sendt: 4. november 2015 10:00 

Til: Yrkesfag 

Emne: IKT i yrkesfagene 

 

IKT bør i de nærmeste årene bli litt mer spesialisert i videregående. 

Piloten som har vært kjørt med et toårig løp er interessant. 

 

Hvis vi får et generelt første år med en spesialisering andre året innen Programmering, 

Databaser, Webdesign for å nevne noen så tror jeg vi er på rett vei, og vi vil ha en 

yrkesutdanning det etterspørres. 

 

Et nytt yrke som er på tur inn er TILRETTELEGGER.  Det vil si at man i skolene – på 

høgskolene, og på lærerutdannings institusjoner har personer som kan legge til rette IKT 

hjelpemidler for å utøve undervisning i den 5 ferdigheten. 

En lærer i seg selv er ikke dataingeniør og har ikke nødvendigvis interesse eller bakgrunn for 

å kunne sette opp spillservere for spill i undervisningen, komersielle spill for spill pedagogikk 

etc.  Men med tilretteleggere vil de kunne «bestille» dette og få det på plass til å brukes 

pedagogisk i klasserommet.  

 

Dette er en type jobb som passer flott til en med to årig løp innen videregående, og som en vei 

til fagbrev. 

 

Dataelektroniker faget er borte – snart.  Det repareres ikke lengre hardware i Norge.  Vi kaster 

og kjøper nytt.   Derfor trengs ikke mer inngående elektro bakgrunn for å jobbe med IKT.  

Det er heller ikke lengre noe poeng i å utdanne TV reperatører eller Radio reperatører – dette 

er integrert i IKT. 

 

En til ny vei som er aktuell på videregående nivå er IKT i helsesektoren, såkalt 

velferdsteknologi.  Her kommer det nå i full fart teknologi som må kunne driftes, tilpasses og 

brukes på en riktig måte.  En mulig spesialisering på et VG2 løp med mulighet for jobb innen 

offentlig virksomhet i etterkant. 

 

Bare noen få innspill fra meg  

 

 

Merete Bolstad 
Høgskoleingeniør/Adjunkt 
Kontaktlærer - IKT Servicefag 
Narvik videregående skole, studiested Oscarsborg 
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Fra: Guri Bente Hårberg [mailto:guri-bente.harberg@ntfk.no]  

Sendt: 7. november 2015 08:49 

Til: Yrkesfag 

Emne: Innspill 

 

På udir sine sider finner jeg følgende tekst: 

Har du lyst til å bidra? 

Vet du om fagutdanninger som ikke lenger er etterspurt blant arbeidsgivere? Eller kjenner du 

til virksomheter som har et kompetansebehov som ikke blir dekket av noen av fagene vi tilbyr i 

dag? Har du forslag til tiltak som kan bidra til å gjøre opplæringstilbudene mer 

fremtidsrettet? 

Etter mange år som lærer og sener avdelingsledere ønsker jeg å spille inn et forslag om at 

elever på yrkesfaglige utdanningsprogram bør ha et fag som heter Yrkesutøvelse.  Enkelte 

yrkesfag (ho) har alt et fag med dette navnet, mens det hos andre ligger deler av det inne i 

andre fag.  Dette bør være et fag som setter fokus på hva som forventes av de unge når de 

kommer ut i jobb.  Mange av elevene har aldri vært i en jobb og møter en verden som er 

fremmed for dem.  Hva forventes av meg når jeg ikke kan komme på jobb, hva er tjenestevei, 

etikk, moral, krav og forventninger.  Faget bør gi elevene mulighet til å forberede seg til det 

de møter etter skolen. 
 

 

Guri Bente Hårberg 
Avdelingsleder for:                                                         

* Teknikk og industriell produksjon 

* Helse- og oppvekstfag 

* Service og samferdsel 
* Vg3 Fagopplæring i skole (AOS) 

* Læreplasskurs 

 

 
 

http://verdal.vgs.no/ 

 

  

http://verdal.vgs.no/
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Fra: Rune Berg [mailto:rune.miombo@gmail.com]  
Sendt: 23. november 2015 20:09 
Til: Yrkesfag 
Emne: Innspill til utviklingsredegjørelsen 

 

Her kommer DELT (og YS) sitt syn på utviklingsredegjørelsen og det som har kommet frem 

så langt. 

 

Rune Berg, leder Service & Drift, en Yrkessammenslutning i DELTA. 

 

 

 
 

 

INNSPILL TIL UTVIKLINGSREDEGJØRELSE 2015/2016 FOR BYGG OG 
ANNLEGGSTEKNIKK.  
Service & Drift er en Yrkessammenslutning i DELTA og svarer på vegne av DELTA 
og YS. 

 

Service og Drift/DELTA,  mener, det nye faget bestående av Byggdrift, Renhold 

og  kanskje Idrettsanleggsfaget, i det nye faget Byggdriftteknikk, (drift og 

vedlikeholdsteknikk) må legges opp som et løp to pluss to, hovedmodellen.  Der 

det er et felles grunnfag i VG1 og spesialisering i VG2 med 

fordypning/spesialisering i bedrift i VG3.  

Endringskompetanse må legges inn som 

en grunnleggende ferdighet i fagplanen  slik at disse yrkesgrupper er forberedt 

på fremtidens arbeidsliv. 

Vi er skeptisk til om Idrettsanleggsfaget hører til her og er i mot at 

skadesanering skal inn her, som nevnt i vedlegg 7, vi ser ikke sammenfallende 

ting der.  

Faget Byggdrift er et teknisk avansert fag og krever en god del teori for å sette 

seg inn i viktige deler av faget, en sammenslåing av flere fag vil nok øke 

behovet for teoretisk kunnskap. Den tekniske utviklingen vil også øke behovet 

for kompetanse i tiden fremover. Ved at fagene slåes sammen vil behovet for 

teoretisk kunnskap generelt bli større. Dette vil ivaretas bedre gjennom 

hovedmodellen, altså 2 +2. 
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Hovedmodellen vil også bedre ivareta rekruttering til faget og vi mener den 

tekniske utviklingen vil gjøre disse fagene attraktive for ungdom. 

Denne modellen vil gjøre det enklere å etablere læringsplasser i bedriften da det 

vil være behov for et kortere lærlingeløp hvor lærlingen vil ha en høyere 

kompetanse i utgangspunktet. 

Utdanningsinstitusjonene for dette faget bør ligge i områder hvor det er nok 

anlegg og bygninger og vi snakker da om bylignende sentre med et minimum av 

større bygninger. 

Undertegnede var medlem i nemda som utarbeidet fagplanen for 

Byggdrifterfaget og er leder for fagnemda for faget. 

Rune Berg, leder Service & Drift, en Yrkessammenslutning i Delta. 
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Fra: Arve Mosand [mailto:skreia@online.no]  

Sendt: 25. november 2015 22:02 

Til: Yrkesfag 

Emne: Treskjærerfaget 

 

Hei 

Vedlagt noen tanker ang. treskjærerfaget. 

 

Mvh 

Arve Mosand 

 

 

Innspill vedrørende Treskjærerfaget 

Jeg er utdannet møbelsnekker og treskjærer med svennebrev i begge fagene.  Jeg har 

drevet som selvstendig næringsdrivende siden 1985 i disse fagene.  I tillegg har jeg 

vært i prøvenemnda for treskjærerfaget nesten like lenge.  I denne perioden har jeg hatt 

oppdrag med utsmykning av flere kirkeorgler, barokkstoler (kongestoler) i forbindelse 

med OL på Lillehammer i tillegg til mange private oppdrag, både nyproduksjon og 

restaurering.  Uten den grundige opplæringen jeg fikk ved daværende Hjerleid vgs. 

hadde jeg ikke kunnet utføre disse oppdragene på en fagmessig tilfredsstillende måte. 
Jeg anser ikke behovet for rekruttering for å være særlig stort. I løpet av de siste 40 år er det 
antagelig nærmere 100 kandidater som har gått opp til svenneprøve i faget.  Av disse er det 
kun et lite fåtall som har jobbet profesjonelt og livnært seg av faget.  Det er likevel viktig å 
beholde faget, men ikke nødvendigvis utdanne flest mulig personer. 
 
Treskjærerfaget er et gammelt og tradisjonelt fag.  Hvis vi ønsker å beholde denne 
tradisjonen kan ikke læreplanen forandres i særlig grad.  Dette bl.a. for at vi skal være i stand 
til å ta vare på vår kulturarv i forhold til restaurering, vedlikehold samt nye elementer i gamle 
bygg som f.eks. kirker.  
Dagens læreplaner og svenneprøver sikrer at opplæringen er i samsvar med det innholdet 
faget hadde opprinnelig.  Det er selve innholdet i faget som må vernes, ikke bare fagnavnet.  
Dersom innholdet endres, vil faget i realiteten bli borte og erstattet med et «nytt fag».   
Som prøvenemndsmedlem opplever jeg at enkelte ønsker å endre faget til sin egen 
økonomiske vinning og at faget skal tilpasses deres interesser.   
Dette er et håndverksfag som bør læres grundig særlig med tanke på kvalitet.  For de som 
ønsker å utvikle seg videre mot en mer kunstnerisk retning, er det likevel viktig at de lærer 
det grunnleggende slik at de har noe å utvikle seg fra.   
 
Det er antagelig mange som ønsker å gå bort fra det tradisjonelle i dette faget, og utvikle sitt 
eget stiluttrykk.  Det er helt greit, men det må ikke gå utover det opprinnelige klassiske faget 
som vi ønsker å verne.  For å ta et eksempel fra musikken: Det har i de senere år utviklet seg 
mange forskjellige og nye musikkstiler.  Det ville være synd hvis dette skulle være 
ødeleggende for klassisk musikk.  En hører aldri noen si at den klassiske musikken bør 
fornyes.   Dersom en mener at treskjærerfaget er et verneverdig fag, må en bevare det 
grunnleggende som bygger på våre tradisjoner både fra vikingtida og fra 1700-tallet og 
framover.  
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Det er få utøvere i faget, og de fleste har ikke kapasitet til å ha en lærling på heltid.  
Lærlingene må øve mye før kvaliteten blir god nok til at de kan lage salgbare produkter, og 
derfor blir verdiskapningen for bedriften liten. 
En løsning kunne være at Sekreteriatet for Små og verneverdige fag styrer opplæringen.  
Opplæringen kan foregå i opplæringsringer slik at lærlingene kan ambulere mellom utøvende 
treskjærere.  Det er ikke behov for mange nye lærlinger hvert år, men de må være genuint 
opptatt av faget.  
 
Mvh 
Arve Mosand  
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Fra: Lars Mjøs [mailto:lars.mjos@osteroyindustrilag.no]  
Sendt: 26. november 2015 09:33 
Til: Yrkesfag 
Emne: Fremtidens yrkesutdanning. Roboter. 
 
Til Utdanningsdirektoratet 
 
Det var 29% økning i salget av industriroboter og 11,5% økning i salget av profesjonelle 
serviceroboter i verden i 2014. Dette er store endringer. Vi har foreløpig ikke klart å skaffe 
tilsvarende tall for Norge. 
 
Blant våre medlemmer i Osterøy Industrilag benyttes roboter i sterkt økende grad og det er både 
små og mellomstore industribedrifter der antall roboter er opp til 50% av antall ansatte. 
 
Og roboter brukes nå på mange andre områder enn industri; landbruk, omsorg, helse, undervisning, 
olje- og gassutvinning, plenklipping og rengjøring; bare for å ha nevnt noe. 
 
Dette krever kunnskap om bruk av roboter, ikke minst på yrkesnivå, men det er ikke en eneste 
læreplan for yrkesfag som nevner ordet robot. 
 
CNC-maskiner betjenes i økende grad med roboter, så vi anbefaler at CNC faget også bør omfatte 
robotikk. 
 
Under arbeidet med utforming av fremtidens yrkesutdanning, må kunnskap om roboter taes med på 
mange fagområder. 
 
Vi tar i Norge mål av oss om å være en kunnskapsnasjon. På dette området er vi langt fra i første 
rekke. Det må vi gjøre noe med i hele utdanningsløpet og ikke minst i yrkesutdanningen. 
 
-- 
Venleg helsing 
 
Lars Mjøs 
sekretær 
Osterøy Industrilag 
Industrikonsulenten på Osterøy 
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Fra: Eva Skage [mailto:evas@vfk.no]  

Sendt: 27. november 2015 13:25 

Til: Yrkesfag 

Kopi: Linda Kvalheim Teigen; Stig Morten Høihilder; Bård Haga; Tone Kristin Rogne; Tor 

Beisland 

Emne: Fremtidens yrkesutdanning 

 

Hei  

Vedlagt følger innspill fra Oppfølgingstjenesten i Vestfold . 

  

Mvh  

Eva Skage  

Leder for OT Vestfold  

Fremtidens yrkesutdanning 

 
Innspill fra Oppfølgingstjenesten i Vestfold  

 
Oppfølgingstjenesten i Vestfold har følgende innspill til endringer knyttet til yrkesutdanningen, med 
det mål å øke gjennomføring med fag- svennebrev eller yrkeskompetanse:  
 

- Rettsvilkårene til videregående opplæring bør endres. 
o Definisjonen av avbrudd går i disfavør av yrkesfag fordi gjennomsnittsalderen for 

gjennomført og bestått fagbrev ligger høyere enn for gjennomført og bestått 
studiekompetanse. (Vogt: Ungdata 2015). Vi mener derfor at retten til videregående 
opplæring bør bli mer fleksibel enn den er i dag, og ta hensyn til at enkelte 
ungdommer trenger mer tid. 

 
- Det bør stilles større krav til opplæringskontorene og sikre bedre samarbeid mellom disse, 

videregående skoler og fagopplæring. 
o Kvaliteten på arbeidet ulike opplæringskontor utfører er varierende.  Det bør være 

tydeligere føringer for opplæringskontorene i forhold til oppfølging og veiledning av 
lærling og bedrift.   

 
- Det bør være mulig for ungdom å ta opp fag fra grunnskolen. 

o Dette for å sikre at ungdom som av ulike årsaker mangler eller har for svake 
karakterer fra grunnskolen kommer inn på ønsket utdanningsprogram. 

 

For Oppfølgingstjenesten i Vestfold 27.11.15  
Bård Haga avdelingsleder OT Nord   

Tone Kristin Rogne avdelingsleder OT Sandefjord  

Tor Beisland koordinator OT – Vestfold  
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Fra: Knudsen, Øivind [mailto:oikn1@vaf.no]  

Sendt: 30. november 2015 11:57 

Til: Yrkesfag 

Emne: Innspill til nytt nav for mekanisk opplæring, i dag kalt TIP 

 

 Teknologi og industriellproduksjon TIP er et misvisende navn for linjen VG1 TIP det burde 
hete VG1 Mekanisk, dette på lik linje med Elektro og Bygg og Anlegg, for da forteller navnet 
på linjen noe om hva man gir opplæring i. 

 Navnet TIP forteller ingen ting om hva man får opplæring i, for det elevene får opplæring i på 
denne linjen er mekanisk relater alt sammen. 

 Lager man en CV på engelsk for eksempel så forteller oversettelse av TIP ingen verdens ting. 

 Jeg har jobbet med mekanisk i hele livet både som mekaniker, maskinist og maskiningeniør 
og her har alltid navnet på studiene gjenspeilet hva man lærer. 

 Men nå jobber jeg som lærer på TIP, og hva forteller det liksom? Folk som spør meg hvilke 
linje jeg jobber på så sier jeg TIP og da begynner folk å lure på om de skal gjette på hvilke 
linje jeg underviser på. 

 

 VG1TIP bør hete VG1Mekanisk 
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Fra: Richard Nilsen [mailto:richard.nilsen@mekatronikk.no]  

Sendt: 30. november 2015 12:33 

Til: Yrkesfag 

Emne: Innspill til fag fpr fremtidens yrkesutdanning 

 

Det vises til UDIR sine nettsider der en inviterer til å komme med innspill til fag for 

fremtidens yrkesutdanning. 

 

Undertegnede representerer selskapet Mekatronikk AS som er en godkjent lærebedrift innen 

produksjonselektronikerfaget. Jeg ser dermed daglig at læreplanen ikke dekker godt nok de 

behov vår produksjon i dag har. Spesielt gjelder dette behovet for IKT kompetanse og 

programvarekompetanse. Vi ser i dag at som en moderne produksjonsbedrift så dras vi stadig 

mer over i prosjekter der produksjonen i tillegg til ren elektronikk produksjon også i stor grad 

inneholder arbeidsoperasjoner som krever et visst nivå på programvare kompetanse. Dette 

mener jeg også bør reflekteres i læreplanen mer enn det gjøres i dag. 

 

Et annet område vi ser et behov for styrket kompetanse på er bruk av moderne 

produksjonsstyrings system. For å få full nytte av slike systemer er det ekstremt viktig at 

grunndata i systemet har god nok kvalitet. Vi mener derfor at det bør inkluderes 

læringselementer som omhandler faget dataforvaltning og hvordan dette skal håndteres i 

daglig arbeid. I tillegg til å inngå i faget produksjonselektroniker mener vi at et slikt fag kan 

stå på egne føtter i forhold til all annen type produksjon. Undertegnede har ledet 

produksjonsbedrifter innen så vel mekanisk produksjon som elektronikk produksjon og ser 

samme behovet begge steder. Det de aller fleste strever med er kvaliteten på de data som 

ligger til grunn for planlegging av produksjonen. Når vi nå går inn i en periode der produksjon 

4.0 og Norge 6.0 er begreper som brukes tror vi at det vil være behov for en ny faggruppe som 

har dataforvaltning som arbeidsområde. Dette ser vi på som et håndtverk og som kan dekkes 

innen begrepet yrkesopplæring. Vi håper UDIR også ser dette behovet og at vi kan være med 

å utdype hva vi legger i et slikt fag og hvordan det kan gjennomføres opplæring innen feltet. 

Til informasjon har vi gjort slik bedriftsintern opplæring nå over tid med stor suksess. 

 

 

 
 

Med vennlig hilsen 

Richard Nilsen 

Daglig leder 
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Fra: Justinus Van Vliet [mailto:justinus.van.vliet@operaen.no]  

Sendt: 1. desember 2015 12:38 

Til: Yrkesfag 

Emne: fagutdanning teatermaler 

 
Hei, 
 
Jeg ser at fristen for forslag til ny fagopplæring går ut i dag. 
Derfor sender jeg en kort mail (etter oppfordring fra Marianne Westby fra utdanningsdirektoratet) med 
henvendelse om at vi ser et behov for en fagopplæring i teatermaler-faget. 
Det finnes ingen utdanning til teatermaler i Norge. Rekruttering til faget skjer nå ofte fra høyskoler i 
kunst og håndverk. 
Disse har kunnskap innenfor fargelære, tegning og forming og har derfor de riktige forutsetningene for 
å kunne lære faget. 
Dette dekker en del av kompetansebehovet som teatrene trenger, men formatet innenfor teatrene 
krever en spesialkompetanse. 
Dette gjelder spesielt for maling av baktepper. Den Norske Opera & Ballett har ofte bruk for den 
kompetanse. Gjennom mange år har vi hatt problemer med å finne ferdigutdannede teatermalere. Da 
må vi rekruttere fra Tyskland eller lære dem opp selv. 
 
Jeg kan sende inn en søknad ved senere anledning, men for øyeblikket vil jeg bare formidle behovet, 
slik at dere kan vurdere om dette burde tas med videre i deres arbeid. 
 
Vennlig hilsen  
Joost  
 
 

Joost van Vliet  
leder malersal/ leader paintshop 

 
DEN NORSKE OPERA & BALLETT  
THE NORWEGIAN NATIONAL OPERA & BALLET  
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Fra: Erik Peersen [mailto:erik.peersen@gjesdal.net]  

Sendt: 1. desember 2015 12:57 

Til: (Udir) 

Emne: SV: gamle håndverksfag 

 

Hei 

Jeg har hatt litt kontakt med Kirsti Kolle Grøndahl 

Har samarbeidet med KA v/Cathrine Lillo Stenberg vedr. kirkesølvet. 

Jeg er svært opptatt av de gamle tradisjonsfagene. 

Bl.a. sølvsmed og gjørtlerfaget. 

For at vi skal kunne redde disse tradisjonene er det ikke nok med stipendiater og 

lærlingeordninger. Det må avsettes offentlige midler hvor for eksempel Riksantikvaren 

fordeler etter søknad. 

Det beste hadde vært at Nidarosdomen (verkstedavdelingen) eller Norsk Folkemuseum 

får ansvar for de fagene som er mest kritiske ( bl.a gjørtlerfaget)  

Det er ikke noe godt argument å si at dersom det ikke er «marked» for et fag, så har det ikke 

livets rett. 

Jeg vet av erfaring med kirkesølvet at ved reparasjon/restaurering av gjenstander, så er det 

økonomien som gjør at man ikke ser seg tjent med å få det utført. 

Man skal være klar over at man her snakker om uerstattelige nasjonale verdier. 

Jeg vil bare støtte KA v/Cathrine Lillo Stenberg og Oddbjørn Sørmoen sitt innspill. 

Lykke til videre. 

Med vennlig hilsen 

 

Gullsmedmester Erik Peersen 

Flekkefjord 

  

mailto:erik.peersen@gjesdal.net
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Nr. 14  

 

Fra: Charles Galaasen [mailto:charles@oltf.no]  

Sendt: 1. desember 2015 22:08 

Til: Yrkesfag 

Emne: Forslag til tiltak som kan bidra til å gjøre transport og logistikkfagene mer 

fremtidsrettet? 

 

Til Utdanningsdirektoratet 

 

Vedlagt sendes våre forslag til tiltak som kan gjøre transport og logistikkfagene mer 

fremtidsrettet.  

 

Mvh 

Charles Galaasen 

SOTIN 

 

 

 
 

 

 

Se neste sider 
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Nr. 15 

 

Fra: Sheila Vaage Benestad [mailto:SheilaVaage.Benestad@utdanningsforbundet.no]  

Sendt: 3. desember 2015 11:36 

Til: Yrkesfag 

Emne: Utdanningsforbundet Vest-Agder ønsker å gi innspill ift endringer i yrkesfagene. 

Viktighet: Høy 

 

Til Utdanningsdirektoratet:  

Utdanningsforbundet Vest-Agder ønsker å gi innspill ift endringer i yrkesfagene. 

Vi beklager at dette kommer etter fristen, og håper den likevel kan bli med.  

Undertegnede har bedt om innspill både fra medlemmer, og andre relevante instanser; 

fagopplæringen i fylket og relevante opplæringskontor, slik at våre innspill er 

kunnskapsbasert.  

Vedlegget er en forkortet versjon av våre innspill, vi kommer gjerne med flere innspill dersom 

dere ønsker det.   

 

Med vennlig hilsen 

Sheila V. Benestad 
Hovedtillitsvalgt for videregående opplæring 

Epost: sheben@udf.no   

 
 

 

Se neste sider 

 

 

mailto:sheben@udf.no
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Utdanningsforbundet Vest-Agder ønsker å gi følgende innspill til endringer i 

yrkesfagene.  

Strukturen i vgo for yrkesfag: Vi ser fordeler ved at det er lik struktur på de fleste yrkesfag; 

2 år i skole og to år i bedrift (kombinert opplæring og verdiskapning), men det er også 

ulemper ved dette. Vi har blant annet tidligere svart på en høring der vi ikke ønsker ikke-

søkbare praksisbrevløp. Det vi ønsker er søkbare løp som fører til en etterspurt 

yrkeskompetanse, som ikke nødvendigvis tilsvarer dagens fag/svennebrev. Det kan for 

eksempel skilles mellom Service- og samferdsel som gir kompetanse i å etablere bedrift, og 

enklere fag som for eksempel gir mer kompetanse i kundebetjening.  Alle disse løpene trenger 

heller ikke i seg selv å kvalifisere til vg3 påbygg til generell studiekompetanse, men de må 

være en utdannelse som er relevant for den aktuelle bransjen.   

Strukturen i læreplanene: Skoler med få programområder på vg2 tilbyr ofte en veldig smal 

vifte av emner innen programfag; læreplanene gir rom for lokale tilpasninger som ikke sikrer 

at elevene har lært det samme og har like gode forutsetninger for å gå på de ulike 

programområdene på vg2 (ev vg3). F.eks. kan skoler uten kjemi-prosessfag på vg2 ha veldig 

lite fokus på dette på vg1. Det gjelder ikke bare ift PTF.  

Prosjekt til fordypning (PTF): Utdanningsforbundet Vest-Agder er kritisk til PTF som eget 

fag.  PTF er et fag der elevene er mye utplassert, og det er også i mange(alle?) fylker fokus på 

at PTF er et tiltak for å styrke formidlingen til læreplass. Læreren setter ofte 

standpunktkarakter (dvs. fatter et enkeltvedtak) på bakgrunn av korte besøk og rapport fra 

bedriften. Lærere i PTF har heller ikke samme kompetansekrav som andre lærere. Det styrker 

ikke lærerens profesjonalitet. Det er gode muligheter for at eleven har hatt PTF i feil fag; Så 

lenge PTF ikke nødvendigvis fører videre til relevant vg2/vg3 blir det for en del elever et 

interessant orienteringsfag, men det fører også til at lærere på vg2 ikke kan forutsette at 

elevene har hatt relevant opplæring ift vg2/vg3 på da de gikk på hhv vg1/vg2. Yrkesfagtimene 

bør kunne styres bedre mot riktige fag. PTF knyttes for sterkt opp mot formidling til læreplass 

og for lite opp mot kompetanse i relevante fag. Utplassering i arbeidslivet hadde man også før 

PTF, men da var det en del av 3-4 fag, og telte da som en mindre del av flere 

standpunktkarakterer.  

Lærlingeordningen: Vi ønsker fremdeles en god lærlingeordning, men det må ikke bli en 

forutsetning at bedrifter stiller opp for at elevene skal få opplæring i PTF eller på vg3-nivå.  

Flere utdanningsprogram er for brede; det gjelder bl.a. TIP og BAT:    

 TIP: sammenslåing av mekaniske fag og kjemiprosess i forbindelse med Kunnskapsløftet; 

Konsekvenser for KP: jenteandelen i kjemiprosess har gått ned.  Elever på vg2 har ofte feil PTF fra 

vg1; dvs. at undervisningen på vg2 ikke kan ta utgangspunkt i at elevene (som har gått vg1 TIP) 

har noe særlig bakgrunnskunnskap i kjemi, siden de like gjerne kan ha hatt PTF i kjøretøy, 

maritime fag eller annet.   

 BAT: sammenslåing av Byggfag, tekniske byggfag og trearbeidsfag. Også her blir opplæringen for 
generell, og bransjene gir stadig tilbakemelding om at opplæringen i skolen er for dårlig. 
Sannheten er at den ikke nødvendigvis ikke er for dårlig, men den er for generell og også her 
risikerer elevene å få en fordypning i PTF som ikke er relevant for videre opplæring. Dette fører 
til at f.eks. flere bedrifter i Vest-Agder foretrekker å ta lærlinger rett etter vg1, slik at de kan gi 
dem en mer spisset opplæring mot faget de utdanner seg i (f.eks. betongfag). For den enkelte 
elev og den enkelte bedrift kan dette være en fordel. Ulempen ved å ha dette som system er at 
hver lærling da holder på sin læreplass i tre år i stedet for to, og dermed blir det ikke så attraktivt 
for bedriften å ta inn flere lærlinger (særlig hvis økonomien også er presset).   Det vil også 
favorisere elever som er flinke til å jobbe, og elever som har et godt nettverk.  
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BNLs merknader til faglig råd for bygg- og anleggsteknikk sin 

utviklingsredegjørelse del 2  
 

Oslo 4. mai 2016  

BNLs to representanter i faglig råd bygg- og anleggsteknikk (FRBA) gjennomgikk rådets 

rapport med BNLs bransjeforeninger torsdag 28. april 2016. BNLs representanter vil i tillegg 

til vedlagte merknader vise til BNLs brev av 1. september 2010 til Utdanningsdirektoratet 

(Udir) og BNLs brev av 24. mai 2012 til Kunnskapsdepartementet, som oppsummerer BNLs 

politikk for utviklingen av fagutdanningen.  

BNLs representanter vil bemerke følgende: 

1. Veksling 

FRBA skriver i avsnitt 3 Tilbudsstrukturen og behovet for fleksibilitet at den beste 

fagutdanningen gjennomføres i forpliktende veksling mellom skole og bedrift etter Vg1. 

Dette betyr at fellesfagene og programfaget gjennomføres i skolen i vekslingsmodellen.  

 

BNL støtter dette og mener at hovedmodellen for gjennomføring av utdanningene innen 

byggfagene må være 1+3 veksling.  

 

Fylkeskommunene må derfor tilføres de ressurser denne gjennomføringen vil  kreve, 

både når det gjelder lærekrefter, verksteder, klasserom mv.   

 

2. Snekkerfaget 

BNL ba i brevet av 1. september 2010 om at snekkerfaget i bygg- og anleggsteknikk og 

snekkerfaget i design og håndverk ble slått sammen. I det samme brevet foreslo BNL at 

det ble opprettet et nasjonalt opplæringssenter i Ålesund for faget industriell 

møbelproduksjon i utdanningsprogrammet for teknikk og industriell produksjon.  

 

Delingen av snekkerfaget mellom utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk og 

utdanningsprogrammet design og håndverk har vært skadelig for rekrutteringen og 

tilbudet ved de videregående skolene. Industriell møbelproduksjonen i 

utdanningsprogrammet for teknikk og industriell produksjon har også svært lav søkning, 

og ingen klasse inneværende år etter de opplysningene BNL har.  

 

BNL ønsker derfor at de to fagene slås sammen til ett fag i utdanningsprogrammet for 

bygg- og anleggsteknikk. Det må også vurderes om industriell møbelproduksjon i 

utdanningsprogrammet for teknikk og industriell produksjon skal være en del av en slik 

sammenslåing.  

 

FRBA ber i avsnitt 7 Anbefalinger til ny tilbudsstruktur, Lærefag i nytt Vg2 Treindustri, om 
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at partene sammen med Udir drøfter mulig sammenslåing av de tre snekkerfagene. BNL 

støtter dette og ber om at dette skjer hurtigst mulig.  

 

BNL ønsker at navnet på det nye Vg2 skal være Møbel og treteknikk. 

 

3. Byggmontasje 

BNL ba i brevet av 1. september 2010 om at det måtte bli opprettet et nytt lærefag i 

utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk; byggmontasjefaget. I brevet ga BNL en 

omfattende begrunnelse for forslaget. BNL fastholder behovet for dette faget, og ber om 

at Udir snarest inviterer de aktuelle parter til samarbeid om hvordan byggmontasjefaget 

kan etableres. Vi legger ved forslag til kompetanseplattform for faget. 
 

4. Inneklima 

I avsnitt 7 Anbefalinger til ny tilbudsstruktur, Vg2 KEM, omtaler FRBA inneklima og de 

fagene som arbeider på dette fagfeltet innenfor utdanningsprogrammet bygg- og 

anleggsteknikk. BNL har bransjer som omfatter både ventilasjon- og blikkenslagerfaget i 

utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk og kulde- og varmepumpemontørfaget i 

utdanningsprogrammet for elektro. Innenfor utdanningsprogrammet elektro arbeides 

det med å etablere et nytt lærefag; ventilasjonstekniker. Søknad er under utarbeiding. 

 

For BNL er det viktig at de forskjellige fagenes områder er godt tilpasset behovet i 

markedet. BNL ber om at Udir snarest inviterer de aktuelle parter til samarbeid om 

fagenes innhold og avgrensning mot hverandre. Det er viktig å respektere faggrensene.  

 

Navn på nytt Vg2 må dekke fagene i programområdet bedre.  

 

5. Anleggsgartnerfaget  

BNL har i lengre tid arbeidet sammen med BNLs bransjeforening Naml – Norske 

Anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører, om å flytte faget fra 

utdanningsprogrammet for naturbruk til utdanningsprogrammet for bygg- og 

anleggsteknikk. For BNL hører faget slik det har utviklet seg, naturlig hjemme innenfor 

bygg- og anleggsteknikk. Flyttingen er bredt og solid forankret i Naml sine besluttende 

organer. BNL ber om at Udir snarest igangsetter arbeid med å gjennomføre denne 

flyttingen.   

 

6. Kompetansesenter 

BNL viser til brevet av 1. september 2010 hvor vi beskriver oppgavene til de 

regionale/nasjonale kompetansesentrene. Vi viser også til flere av yrkesutvalgene som 

har drøftet opprettelse av slike sentre. For BNL er det viktig at de opprettes snarest mulig 
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og at de bidrar til utdannede lærekrefter og at de er med på å styrke rekrutteringen til de 

mindre fagene. For øvrig viser BNL til SRYs arbeid med saken. 

 

7. Dimensjonering og yrkesopplæringsnemndene 

Yrkesopplæringsnemndene (y-nemndene) har ansvar for å gi råd til fylkeskommunene 

om dimensjoneringen av skoleplasser. Det er viktig at y-nemndene har god kontakt med 

de forskjellige bransjer når de skal gi sine råd. Det vi mangler i dag er verktøy for nasjonal 

dimensjonering. En rekke fag har ikke tilbud i alle fylker og faller da ut av fylkets 

vurdering når det gjelder skoleplasser. Det må utvikles verktøy for nasjonal 

dimensjonering. Her bør også de regionale/nasjonale kompetansesentrene ha en viktig 

rolle. 

 

8. Rørleggerfaget 

Rørbransjen i BNL ønsker å beholde 4,5 års læretid selv om rådet har sluttet seg til 

søknaden om eget Vg2 for rørleggerfaget. Fagets utvikling begrunner fortsatt behov for 

dette tillegget i læretiden. 

 

9. Kompetanseplattform for Byggmontasjefag - Fagarbeider 

Daglig arbeid  

Sentrale arbeidsområder i byggmontasjefaget er montasje av bygningsdeler i bygg- og 

anleggsindustrien. I opplæringen skal byggmontøren tilegne seg kunnskap om statikk- og 

knutepunktsgeometri, bygningdsdelenes statiske egenskaper, festemidler, avansert 

tilkomstteknikk og sikkerhet. Byggmontøren må også kunne utføre støpe, lime- og 

sveisearbeider og kjenne teorikravene som ligger til grunn for sertifiseringsordningene 

innenfor disse områdene. 

Faget er underlagt lover og forskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og 
helsemessige områder. 
 
Arbeidsområdene i faget er: 

 arbeidsplanlegging 

 arbeidsvarsling  

 tegningsforståelse og montasjebeskrivelser 

 rigg og drift av bygg og anlegg 

 løft og sikring av elementer 

 mengdeberegning og bestilling 

 konstruksjonslære 

 materiallære, herunder betong, stål og tre 

 sveisearbeider 

 arbeid i høyden/tilkomstteknikk 

 helse, miljø og sikkerhet 

 kvalitetssikring og bedriftslære  
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Krav til kunnskaper og ferdigheter  

Byggmontøren skal kunne bruke sine ferdigheter, kunnskaper og holdninger til å planlegge 

og gjennomføre eget arbeid. Fagarbeideren skal arbeide på selvstendig grunnlag ut i fra 

planer og beskrivelser. Fagarbeideren må også kunne vurdere om arbeidet er i tråd med 

brukernes behov, samfunnets prioriteringer og gjeldende bestemmelser innenfor alle 

arbeidsområder i faget. Fagarbeideren skal kunne anvende lover, forskrifter og 

bedriftsinterne kvalitetssikringssystemer knyttet til arbeidet. Fagarbeideren skal kunne 

ivareta nødvendig sikkerhet i arbeidet for seg selv og andre. Fagarbeideren skal delta aktivt i 

vernearbeidet. 

Fagarbeideren skal kunne lære av det daglige arbeidet, slik at det kan gi motivasjon til videre 

personlig og faglig læring, samt utvikle evne til og forståelse for tverrfaglig samarbeid. 

Fagarbeideren skal kunne se yrkesutøvelsen i organisatorisk sammenheng og kunne bidra til 

utvikling av faget, bransjen og arbeidsplassen som følge av endringer i samfunnet. 

Fagets utvikling og plass i samfunnet  

Faget utøves i store og små bedrifter over hele landet. Faget bidrar til utvikling av samfunnet 
gjennom medvirkning i oppføring av alle store og mellomstore bygg- og 
anleggskonstruksjoner, men er også aktuelt i mindre prosjekter som f. eks eneboliger. 70-80 
% av alle nærings- og industrielle bygg er satt opp med betong og stål i konstruksjonen og ca 
50% av fleretasjes boligbygg. Markedsandelen for eneboliger er lav, men har vokst sterkt de 
senere årene.  Byggmontøren arbeider i hovedsak koordinert og i arbeidsfellesskap med 
andre, men er tillagt stor grad av selvstendighet og ansvar. Dette krever gode kunnskaper, 
ferdigheter og forståelse for faget. Det er viktig at fagarbeideren har positive holdninger til 
natur og miljø og til sikkerhet og vernearbeid. Fagarbeideren må kunne vurdere eget 
utviklingsbehov, og ut fra lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv bidra til bærekraftig 
utvikling av faget og bransjen.  
 
Likheter og ulikheter i forhold til andre fag  

Byggmontasjefaget har samhandling med betongfaget, tømrerfaget sveisefaget. 
Utøverne i disse fagene samarbeider nært, deltar i arbeid på ett eller flere av disse 
fagområdene og er ofte knyttet til samme anleggsplass. Det unike for faget er at man 
monterer store konstruksjonsdeler som utgjør byggets bæresystem, eksempelvis store 
limtre-, stål og betongkonstruksjoner.  
 

Fagbetegnelse: Byggmontasjefaget 
Yrkesbetegnelse: Byggmontør  
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