
Velkommen til oppstartsseminar!







Faglige råd
Mandat og forventninger

2017-2021



Yrkesfagløftet er en av regjeringens 
viktigste prioriteringer
Regjeringen har tre hovedmål; 

• tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, 

• mer fleksible løp i fag- og yrkesopplæringen, 

• bedre kvalitet og relevans i opplæringen. 

Arbeidslivet får den fagkompetansen det er behov for, 
og ungdommen får realisert sine evner gjennom fag-
og yrkesopplæringen.



Formål  – Videreutvikle fag- og 
yrkesopplæringen

De faglige rådene er rådgivende organ for statlige 
utdanningsmyndigheter.

Rådene bidrar til å utvikle fag- og yrkesopplæringen 
innen de respektive fag og tilgrensende fagområder. 



Faglige råds oppgaver
Faglig råd skal..
• identifisere behov i 

arbeidslivet for 
kvalifiserte 
fagarbeidere. 

• foreslå løsninger som 
kan bidra til å heve 
kvaliteten på 
opplæringen og inntaket 
av lærlinger

• fremme forslag til 
endringer i læreplaner 
og tilbudsstruktur



Faglige råds rolle
Partene i arbeidslivet skal 
gjennom de faglige rådene 

ha innflytelse på hele 
opplæringen i faget

Myndighetene skal legge 
særlig stor vekt på 

anbefalinger på 
tilbudsstrukturen Vg3

Faglig råd skal ha 
avgjørende innflytelse på 

det faglige innholdet i 
læreplaner på Vg3



Ressurser til disposisjon

• 8 faglige råd og
- tilgang til organisasjonenes 

kompetanse

• Sekretariat med fagansvarlige og
- tilgang til 
Utdanningsdirektoratets kompetanse 



Forventninger

- Basere oss på kunnskap

- Bygge på tillit



• Organisasjonene 
kjenner behovet for 
kompetanse –
myndighetene kjenner 
nasjonale mål og vilkår, 
både politisk og 
administrativt

• Et sterkt 
partssamarbeid er 
avgjørende for å sikre at 
opplæringstilbudene 
endres i takt med 
kompetansebehov i 
arbeidslivet 











Hva er nytt?

Legger føringer for et tettere 
samarbeid 

Et mer relevant dokument



Utvikle fag- og 
yrkesopplæringen = 
Endringsforslag













Tilbudsstruktur på Vg3





KD vedtar endring

Udir og faglig råd oppsummerer høring

Udir og faglig råd sender forslag på høring

Udir saksbehandler i samråd med faglig råd – Gir anbefaling til KD

Faglig råd gir en anbefaling

Forslag



Læreplaner på Vg3



•sammen med Udir sette opp en plan for 
arbeidet

• foreslå representanter til læreplangrupperSkal

• delta i oppstartsmøte i læreplangruppa
• uttale seg om læreplanutkastene fra 

læreplangruppa
• bidra til å utforme høringen
• bidra i oppsummeringen av høringen
• delta på fastsettingsmøte i Udir

Kan



Hvilken informasjon er 
relevant?



Hva er 
problemet, og 

hva vil vi 
oppnå?

Hva er 
forutsetningene 

for å lykkes?

Løsning? Hvilke 
alternative 

løsninger ser 
vi?

Hvem blir berørt 
av endringene, 

og hvordan?Får det 
konsekvenser 
for andre deler 

av opplæringen?









Høring om endringer i den yrkesfaglige 
tilbudsstrukturen –
oppstartsseminar 18. september 2017



Om høringen så langt…



Veien videre – fra høring til iverksettelse





Endringer i læreplaner på 
yrkesfaglige utdanningsprogram



Endringer i læreplaner på yrkesfaglige 
utdanningsprogram

• Godt og tett samarbeid med partene om innholdet i 
læreplanene

• Mange endringer i læreplanene i tiden fremover
• Hvordan samarbeide i oppfølgingen av endringer i 

tilbudsstrukturen?
• Ny overordnet del av læreplanverket
• Meld St 28 Fag-Fordypning-Forståelse – vurdere struktur i 

læreplanene – egne læreplaner i fellesfag på yrkesfagene
• Retningslinjer for utarbeidelse av læreplaner for fag
• Utvalg som skal se på struktur og innhold i vgo
• Vi vil gjerne besøke hvert eneste faglige råd for felles drøfting





Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere –
etter- og videreutdanningstiltakene
Udir v/Ragnhild S. Bølviken

Oppstartsseminar faglige råd 18. september 2017



Skole og videregående opplæring



Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere

Strategien skal bidra til: 
1. Økt rekruttering og kvalifisering 
av yrkesfaglærere 

2. God kvalitet og relevans i 
yrkesfaglærerutdanningene 

3. Gode muligheter for 
kompetanseutvikling 



Mål 1 - Økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere

Tiltak

 Videreføre og tilpasse stipendordningen (PPU, 
PPU-Y og YFL)

 Opprette flere PPU-plasser for kandidater med 
teknologisk fagbakgrunn.

 Inkludere yrkesfaglærere ved en eventuell 
utvidelse av utprøvingen av karriereveier for 
lærere.



Mål 2 - God kvalitet og relevans i yrkesfaglærerutdanningen

Tiltak

 stimulere flere fagarbeidere til å velge en 
karriere som yrkesfaglærer gjennom gode 
overgangsordninger og fleksible 
utdanningsløp.

 yrkesfaglærerutdanning skal tilbys i tett 
samarbeid med skoleeiere for å møte skolens 
behov for lærerkompetanse.



Mål 3 - Gode muligheter for kompetanseutvikling

Tiltak
 Gjennomføre en kartlegging av kompetanseutviklingsbehov blant yrkesfaglærere

 Gi flere yrkesfaglærere gode tilbud om kompetanseutvikling når det utvikles nye, mer 
relevante tilbud

 Videreføre – hospiteringsordningen

 Videreføre - faglig oppdatering i regi av arbeidslivet

 Vurdere å utvide kompetansehevingstiltaket Vurdering for læring ved å lage en egen modul 
som er skreddersydd for fagopplæringen

 Gi flere yrkesfaglærere mulighet til å ta videreutdanning i fellesfag



Instruktørenes og prøvenemndenes rolle i fag- og yrkesoppl.

Tiltak

 Gjøre etter- og videreutdanningsmateriell for 
instruktører mer tilgjengelig

 Gi flere instruktører mulighet til å hospitere i 
skolen

 Vurdere behovet for kompetanseutviklingtiltak
for prøvenemnder



Videreføre hospiteringsordningen i fag- og yrkesopplæringen

Hovedmål:
 fornye og øke programfaglæreres 

kompetanse i eget fag og gi 
innsikt i andre fag i 
utdanningsprogrammet

 øke instruktører/faglige lederes 
kompetanse i rollen som veileder 
for elever/lærlinger i bedrift

 øke og videreutvikle samarbeidet 
skole – arbeidsliv



Hospiteringsordningen – litt statistikk

Målgruppe:
• Programfaglærere
• Instruktører og faglige ledere
• Fellesfaglærere
• Rådgivere

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2013 2014 2015 Sum

Antall hospitanter 2013 - 15

450

1032
1337

2819

2016: 826 hospitanter

3645

2016   Totalt

826

119 
Instruktører/
faglige ledere

707 
Programfaglærere



Videreføre ordningen med faglig oppdatering i regi av arbeidslivet

Fagspesifikke og målrettede kurs 

Skal bidra til å 
• fornye og utvikle yrkesfaglærernes 
kompetanse innen eget fagområde 

• videreutvikle et systematisk 
samarbeid mellom skole og bedrift 

Rapportering 2016/2017:
• 2344 kursdeltakere



Gi flere yrkesfaglærere gode tilbud om kompetanseutvikling gjennom å 
utvikle nye, mer relevante tilbud

Faser:
Vår 2016: Kartlegging 
Høst 2016: Kunngjøring om deltakelse i pilot
Høst 2016/vår 2017: Utvikling av tilbud 
Vår 2017 – vår 2018: Gjennomføring av tilbud



Nye, mer relevante tilbud til yrkesfaglærere

Fem UH-institusjoner har utviklet og gjennomfører
18 kombinerte etter- og videreutdanningstilbud 
… for om lag 450 yrkesfaglærere
… i samarbeid med 12 skoleeiere
… innen tre temaområder

• Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk
• Elevkunnskap og veiledning
• Yrkesfaglig kompetanse – i bredde og dybde

… med en organisering tilpasset målgruppen
… og fokus på kunnskapsdeling



Kursmateriell for fag- og yrkesopplæring



Takk for meg!

Les om Udirs oppfølging av tiltakene i strategien 
på:

https://www.udir.no/kvalitet-og-
kompetanse/nasjonale-
satsinger/yrkesfaglarerloftet/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/yrkesfaglarerloftet/




Sekretariatet informerer



Møteplan Rådsmøter 2017

Aktivitet
FRNA FRDH FRRM FRTIP FRSS FRHO FREL FRBA

Rådsmøte 1 nov, 
Udir

x x x x

Rådsmøte 2. nov, 
Udir

x x x x

Rådsmøte 6. 
desember, Udir

x x x x

Rådsmøte 7. 
desember, Udir

x x x x



Aktiviteter 2017 for faglige råd

Aktivitet Deltagere Tidspunkt
Møte med Nasjonalt organ 

for kvalitet i utdanninga 
(NOKUT)- Vurdering av 
utenlandsk utdanning

Arbeidsutvalgene i faglige 
råd 

23.Oktober, Oslo

Skoleringsseminar for 
nyoppnevnte 

Nye medlemmer og 
varamedlemmer

Oktober, Udir Oslo

To dagers arbeidsseminar. 
Planlegging av arbeidet i 
faglige råd og 
sekretariatet

Ledere, nestledere og 
fagansvarlige i 
sekretariatet

Oktober/ november
Oslo (omegn) 

Julemøte – SRY og faglige 
råd møter 
Kunnskapsministeren

SRY og arbeidsutvalgene i 
faglige råd

14. Desember, Oslo



Oversikt over møterom for konstituerende møter i faglige råd

Faglig råd Møterom Fagansvarlig
Bygg- anleggsteknikk Vestfold Mari Bakke Ingebrigtsen
Design og håndverk Akershus Marianne Westbye
Elektrofag Nord-Norge Knut Maarud
Helse- og oppvekstfag Hordaland 1 Aina Helen Bredesen
Restaurant- og matfag Hordaland 2 Eirik Bertelsen

Karl Gunnar Kristiansen
Naturbruk Oppland Ragnhild Skarholt 

Bølviken
Service og samferdsel Hedmark Stine Viddal Øi

Hafsa Nadeem
Teknikk og industriell produksjon Buskerud Maiken Patricia Ek
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