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Saksliste for fellesdel av rådsmøter 
5 og 6. april 2017 

 

Sted: Auditoriet, Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo 
 
 
Møteramme fellesdel: kl. 10.00 -11.15   
 
  

1. Yrkesfaglærerløftet  
2. Praksisbrevet 
3. Søkere til videregående opplæring 2017-18       
4. Elektronisk reiseregning for rådsmedlemmer – erfaringer     

  
 
 
Lunsj: 11.15 – 12.00 
 
 
Møteramme rådsmøter: 12.00 – 16.00 
Egen innkalling sendes ut fra rådssekretær. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Karl Gunnar Kristiansen 
Sekretariatsleder 
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Fellesdel faglige råd 
2-2017 

 
Dato: 05. og 06.04.2017 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler - Auditoriet 
  
Orienteringssak Yrkesfaglærerløftet – kombinerte etter- 

og videreutdanningstilbud for 
yrkesfaglærere (pilot) 

Dokument Til orientering 
 
 
Bakgrunn for saken 
Kunnskapsdepartementet har sammenfattet eksisterende og framtidige tiltak rettet mot 
yrkesfaglærere i strategien Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere. Strategien skal 
bidra til:  

• Økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere  
• God kvalitet og relevans i yrkesfaglærerutdanningene 
• Gode muligheter for kompetanseutvikling 

 
Strategien inneholder totalt 14 tiltak. Utdanningsdirektoratet (Udir) har oppfølgingsansvar for 
flere av tiltakene1.  
 
De faglige rådene er tidligere orientert om strategien og status for enkelte av tiltakene, senest 
per epost 14.12.2016. Direktoratet ønsker nå å gi en oppdatert status for tiltaket om å «gi flere 
yrkesfaglærere gode tilbud om kompetanseutvikling gjennom å utvikle nye og mer relevante 
tilbud».  
 
Status  
Fem universitets- og høgskoleinstitusjoner (UH-institusjoner) er valgt ut til å delta i en pilotering 
av kombinerte etter- og videreutdanningstilbud for yrkesfaglærere som underviser i 
programfagene på yrkesfag. Med kombinerte tilbud mener vi at tilbudene både kan tas som 
etterutdanning eller som videreutdanning med studiepoeng (15 studiepoeng). Piloteringen skjer i 
tett samarbeid skoleeiere. Tilbudene har oppstart i løpet av våren og høsten 2017, og avsluttes 
innen våren 2018. 
 
Det vil gis tilsammen 18 tilbud innen tre temaområder:  

• pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk 
• elevkunnskap og veiledning  
• yrkesfaglig kompetanse – i bredde og dybde.  

 
Om lag 450 yrkesfaglærere fra 13 fylkeskommuner og én privat videregående skole vil motta 
tilbud. Se oversikt over tilbudene under.   
 
Deltakende skoleeiere får økonomisk godtgjøring per yrkesfaglærer som deltar i tilbudene.  

• For lærere som tar tilbud som videreutdanning får skoleeier enten vikar- eller 
stipendmidler tilsvarende satsene som benyttes i Kompetanse for Kvalitet.  

• For lærere som tar tilbud som etterutdanning mottar skoleeier stimuleringsmidler.  
 
 
 
 

                                                           
1 Les mer om Yrkesfaglærerløftet på Udirs nettsider: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-
satsinger/yrkesfaglarerloftet/  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/yrkesfaglarerloftet/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/yrkesfaglarerloftet/
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UH-institusjon EVU-tilbud (kombinert) Deltakende skoleeier 
NTNU Yrkesfaglig fordypning – 

yrkesrelevant opplæring 
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, 
Nordland 

Veiledning og relasjonskompetanse 
for yrkesfaglærere 

Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, 
Nordland 

Vurdering for læring i yrkesfagene 
(SKU) 

Sør-Trøndelag 

Nye miljøkrav – effektiv energibruk Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, 
Nordland 

NMBU Yrkesdidaktikk og aksjonslæring 
(naturbruk) 

Stiftelsen Natur videregående 
skole, Oppland, Akershus, Østfold 

Høgskulen på 
Vestlandet 

Pedagogiske metodar og 
yrkesdidaktikk 

Sogn og Fjordane  

Elevkunnskap og rettleiing Hordaland 
Yrkesfagleg kompetanse i breidde 
og djubde 

Sogn og Fjordane 

Vurdering for læring i yrkesfagene Hordaland 
Universitet i Agder Metodemangfold for en sammensatt 

elevgruppe 
Vest-Agder 

Veiledningskompetanse i yrkesfag Vest-Agder 
Faglig oppdatering innenfor 
teknologifagene  

Øst-Agder 

Bruk av IKT og E-læring i 
yrkesfagene  

Øst-Agder 

Høgskolen i Oslo 
og Akershus 

Yrkesretting av programfag og 
yrkesfaglig fordypning 

Hordaland 

Anvendelse av ny teknologi i 
yrkesfag 

Akershus 

Veiledning og coaching  Rogaland 
Innovasjonspedagogikk Oslo 
Elevkompetanse og 
relasjonskompetanse 

Akershus 

 
 
Utdanningsdirektoratet vil orientere om Yrkesfaglærerløftet på møtet. 
 



Utarbeidet av: Karl Gunnar Kristiansen, Avdeling for fag- 
og yrkesopplæring 
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Fellesdel faglige råd 
2-2017 

 
Dato: 5 og 6. april 2017 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler - Auditoriet 
  
 
Orienteringssak Orientering om praksisbrevet 
Dokument Til orientering 
Vedlegg Ingen 

 
Orientering om praksisbrevet 
Praksisbrev ble innført som en ny opplæringsordning høsten 2016. Praksisbrevordningen er et 
toårig opplæringsløp på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.  
 
Målgruppen for ordningen er definert som elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer, 
høyt fravær, men som ikke har lærevansker eller særskilte opplæringsbehov, og som man antar 
over tid vil kunne oppnå kompetansemålene ved en mer praktisk opplæring i bedrift. 
 
Praksisbrevkandidater skal følge et toårig opplæringsløp som fører til en standardisert 
grunnkompetanse. Praksisbrevet blir dokumentasjon på et eget kompetansenivå under fag- og 
svennebrevet i ulike bransjer. 
 
Utdanningsdirektoratets vil orientere om ordningen på møtet. 



Utarbeidet av: Karl Gunnar Kristiansen, Avdeling for fag- 
og yrkesopplæring 
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Fellesdel faglige råd 
1-2017 

 
Dato: 5 og 6. april 2017 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler - Auditoriet 
  
 
Orienteringssak Søkere til videregående opplæring 2017-18 
Dokument Til orientering 
Vedlegg Ingen 

 
Søkere til videregående opplæring 2017-18 
Til sammen 73 707 elever søker plass i Vg1 fra høsten 2017. Det er en liten nedgang fra tidligere 
år. Av disse søker 52 prosent ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene, mens 48 
prosent velger yrkesfag 
 
Flere søkere til læreplass 
I 2017 er det 19 966 elever som søker om læreplass. Dette er en økning på 326 elever 
sammenlignet med fjoråret. Nesten halvparten av denne økningen skyldes elever som søker om 
læreplass innenfor helse- og oppvekstfag. 
 
I det totale søkertallet utgjør andelen søkere til læreplass 9,6 prosent. Denne andelen varierer 
mellom fylkene. Oslo har 5,4 prosent søkere til lærefag, mens Sogn og Fjordane og Nordland har 
over 12 prosent. 
 
Helse- og oppvekstfag øker mest 
Det er 361 flere elever som har søkt seg til helse- og oppvekstfag på Vg1. Dette tilsvarer en 
økning på 4 prosent.  Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med 
størst økning i søkertall både på Vg1, Vg2 og læreplass. 758 flere elever har søkt enn i 2016, og 
det tilsvarer en økning på 3 prosent. 
 
Den største nedgangen av søkere har Teknikk og industriell produksjon med 924 færre elever – 
noe som tilsvarer en nedgang på 6 prosent. Dette er en nedgang vi har sett de siste årene 

Mer informasjon 
I statistikkportalen finnes flere årganger av søkertallene fordelt på utdanningsprogram og 
programområde, rettstype, fylke, trinn og kjønn. 

Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling vil orientere om søkere til videregående opplæring 
2017-18 på møtet. 

https://statistikkportalen.udir.no/Pages/default.aspx
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Dato: 5. og 6.04.2017 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler - Auditoriet 
  
Orienteringssak Elektroniske reiseregninger 
Dokument Til orientering 
Vedlegg  

Elektroniske reiseregninger  
1 oktober 2016 innførte Utdanningsdirektoratet elektronisk utfylling og innsending av reise- og 
honorarkrav for alle eksterne. Fra 1. Januar 2017 skal alle reiseregninger leveres elektronisk via 
DFØs selvbetjeningsportal.  
 
Sekretariatet orienterte om saken i møte 15 og 16.2.2017. Direktoratet vil på møtet gi ytterligere 
informasjon basert på erfaringene så langt.  
 
 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/

	Saksliste fellesdel 5 og 6 april
	Covernotat FR - Yrkesfaglærerløftet
	Covernotat- Praksisbrevet
	Covernotat- Søkere til vgo 17
	Mer informasjon I 17TUstatistikkportalenU17T finnes flere årganger av søkertallene fordelt på utdanningsprogram og programområde, rettstype, fylke, trinn og kjønn.

	Elektroniske reiseregninger - Erfaringer
	Elektroniske reiseregninger


