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Saksliste for fellesdel av rådsmøter 
15 og 16. februar 2017 

 

Sted: Auditoriet, Utdanningsdirektoratets lokaler 
 
 
Møteramme fellesdel: kl. 10.00 -11.15   
(Sakspapirer blir sendt ut 8. februar) 
 
  

1. Elektroniske reiseregninger for rådsmedlemmer  
2. Vekslingsmodeller- Erfaring med utprøving   
3. Nyoppnevning faglige råd 2017      
4. Nye oppdrag til faglige råd:       

 Evaluering av inneværende oppnevningsperioden 
 Vurdering av utenlandsk utdanning – Forslag til sakkyndige i 

utvalgte fag 
 Læremiddelutvikling i smale fagområder innenfor yrkesfaglige og 

studiespesialiserende utdanningsprogram. 
 

 
 
Lunsj: 11.15 – 12.00  
 
 
Møteramme rådsmøter: 12.00 – 16.00 
Egen innkalling til separate rådsmøter sendes ut fra rådssekretær. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Karl Gunnar Kristiansen 
Sekretariatsleder 
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Fellesdel faglige råd 
1-2017 

 
Dato: 15. og 16.02.2017 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler - Auditoriet 
  
Orienteringssak Elektroniske reiseregninger 
Dokument Til orientering 
Vedlegg Informasjonsskriv 

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.  
 
Selvbetjeningsportalen er en del av digitalt førstevalg, det vil si at kommunikasjon mellom det 
offentlige og innbyggerne primært skal foregå elektronisk. Overgangen fra papirversjon til digital 
selvbetjening gir bedre kvalitet, raskere håndtering, elektronisk sporbarhet, ingen dobbel-
registering og effektiv ressursbruk i staten. 
 
Om du allerede er i oppdrag for Utdanningsdirektoratet, kan du ta direkte kontakt 
med regnskap@udir.no, og be om tilgang. Nye eksterne må kontakte sin rådssekretær for 
registreringsskjema, skjemaet returneres per post til rådssekretær. 
 
Sekretariatet vil på møtet gi en innføring i bruk av elektronisk reiseregning for rådsmedlemmene.  
  

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Utarbeidet av: June Celine Ausland 
Avdeling for fag- og yrkesopplæring  
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Til medlemmer og varamedlemmer i faglige råd 
 
 
Informasjonsskriv – 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.  
 
Bestilling av reiser 
Alle reiser på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal bestilles via Berg-Hansens webportal. I 
bestillingen skal det oppgis referansen til din kontaktperson i direktoratet (1760xxx). Ikke legg 
inn eget kredittkort i Berg-Hansen som betalingsmåte, kun som kort for hotell og leiebilgaranti. 
 
Ved reiser for staten skal alltid raskeste og billigste reise velges, satsen på hotell er maksimalt kr. 
1800,- per døgn. Ved bruk av privatbil skal dette i følge retningslinjene godkjennes på forhånd av 
kontaktperson (rådssekretær) i Utdanningsdirektoratet. 
 
Selvbetjeningsportalen 
Selvbetjeningsportalen er en elektronisk løsning for registering av reiseregninger, og skal brukes 
av alle for utfylling av reiseregninger. Innlogging i portalen skjer via www.registering.dfo.no ved 
hjelp av elektronisk ID som for eksempel MinID eller BankID.  
 
Ved registering av reiseregning velger du «opprett reise- og utgiftsrefusjon», og fyller deretter 
inn generelle data: 

 Tidspunkt 
 Reisemål 
 Årsak 
 Kommentar (prosjektnummer, kontaktperson, eventuell forklarende kommentar) 
 Kryss av for kostgodtgjørelse 

 
For registering av bilag velg «ny post» og velg utgiftstype: 

 Utlegg betalt av virksomhet (Utdanningsdirektoratet) registreres med kostnad kr. 0,-  
 Hotell betalt selv splittes i to poster: hotell og måltider 
 Andre utlegg registreres med utlegg i Norge m/10% mva 

 
Registering av vedlegg på side 1 i portalen: 
 Alle vedlegg skal lastes opp i PDF-format 
 Møteinnkalling 
 Kvitteringer for taxi, hotell, parkering osv. 
 E-ticket/boardingkort/reiserute (e-ticket skal vise flown) 

 
Dersom reiseregningen blir sendt tilbake for korrigering havner den i innkurven, melding om nye 
oppgaver sendes på e-post. Korriger reiseregningen og send den inn på nytt. 
 
Reiseregninger fylles ut elektronisk senest 1 måned etter hver samling/reise. 
 
Brukertilgang 
Om du allerede er i oppdrag for Utdanningsdirektoratet kan du ta direkte kontakt 
med regnskap@udir.no og be om tilgang. 
 
Nye eksterne skal kontakte sin rådssekretær for registreringsskjema. Skjemaet returneres per 
post til rådssekretær, som sender skjemaet videre til direktoratets økonomiavdeling. 
 
 

http://www.registering.dfo.no/
mailto:regnskap@udir.no
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Postadresse: 
Postboks 2924 Tøyen, 0608 OSLO 
Besøksadresser: 
Kolstadgata 1, 0562 Oslo  
Verftsgata 10, 6416 Molde  
Parkgata 36, 2317 Hamar  

Telefon:   
+47 23 30 12 00 
Telefaks:   
+47 23 30 12 99 
 

E-post:   
post@utdanningsdirektoratet.no 
Internett:   
www.utdanningsdirektoratet.no 
 

Bankgiro:   
7694 05 10879 
Org.nr.:   
NO 970 018 131 MVA 
 

 

 
Brukerstøtte 
For hjelp med innlogging og funksjonalitet i portalen ta kontakt med DFØs 
kundesenter: lonn@dfo.no/ 400 18 659. For spørsmål knyttet til selve oppdraget kontakt din 
kontaktperson i Utdanningsdirektoratet. 

mailto:lonn@dfo.no/


Vår saksbehandler: Monika Thollefsen 
Tlf.: 23 30 27 04 
 

 
Vår dato: 
15.2.2017 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Fellesdel faglige råd 
1-2017 

 
Dato: 15. og 16.02.2017 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler - Auditoriet 
  
Orienteringssak Utprøving av vekslingsmodeller 
Dokument Til orientering 
Vedlegg 1. Oversikt over lærefag som er med i 

utprøvingen av vekslingsmodeller 
2. SRYs innspill til arbeidet med utprøving av 
vekslingsmodeller 

 
Bakgrunn for saken 
Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å invitere fylkeskommuner til 
å prøve ut vekslingsmodeller. Direktoratet skal legge til rette for de deltagende fylkeskommunene 
og samarbeide med faglige råd. Direktoratet skal evaluere om modellene som prøves ut fører til 
at flere velger utdanningsprogrammene og om flere fullfører med fagbrev. Utprøvingen av 
vekslingsmodeller er forankret i Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd, Meld. St. 20 
(2012-2013) På rett vei, i regjeringens politiske plattform og i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014).  
 
Status i utprøvingen 
I 2013 ble det bevilget midler til å stimulere utprøving av vekslingsmodeller innen helse- og 
oppvekstfag. 6 fylkeskommuner ble valgt ut til å delta. I 2014 ble utprøvingen utvidet til å 
omfatte flere utdanningsprogram, fag og fylker. 13 fylkeskommuner deltar nå i utprøvingen, og 
fag fra syv av de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene er med.  
 

20
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 Helse- og oppvekstfag Akershus, Troms, Hedmark, Hordaland, Nordland, Oslo  

O
pp

st
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t 
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 Bygg- og anleggsteknikk  Sogn og Fjordane, Hordaland, Oppland (Oslo1) 

Design og håndverk Oslo, Hedmark 
Helse- og oppvekstfag Finnmark, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland 
Medier og kommunikasjon, Hedmark 
Naturbruk Finnmark 
Service og samferdsel Telemark, Østfold 
Teknikk og industriell produksjon Oslo, Oppland 

Fylker som har fått innvilget støtte til utprøving, fordelt på oppstart og 
utdanningsprogram2  

Utprøvingene i fylkeskommunene varier i omfang, med tanke på antall skoler, fag, bedrifter og 
elever/lærlinger som er med. Fylkeskommunene har ulike erfaringer med vekslingsmodeller. 
Noen har hatt utfordringer med å komme i gang. Per 06.02.2017 er status følgende:  
 

• Nordland er to år forsinket på grunn av blant annet rekrutteringsutfordringer.  
• Telemark er to år forsinket, bl.a. på grunn av samarbeids- og rekrutteringsutfordringer.  
• Oppland viderefører ikke utprøvingen i TIP, CNC-maskineringsfaget. Tildeling av midler er 

avsluttet. Årsaken er knyttet til tilgang på læreplasser.  
• Finnmark har slitt med å rekruttere elever/lærlinger til utprøvingen i naturbruk. Det er 

inngått en lærekontrakt høsten 2016 i hestefaget.  

                                                           
1 Oslo fikk innvilget støtte til å prøve ut veksling i bygg- og anleggsteknikk i mars 2013. Utprøvingen var allerede 
igangsatt i 2012.  
2 Oversikten viser oppstart av støtte til utprøving. Flere fylker startet utprøving før de fikk støtte, og ble med i den statlig 
støttede utprøvingen da det ble åpnet for flere utdanningsprogram.    
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• I de øvrige prosjektene går utprøvingen i henhold til planen, med kun mindre avvik.  
 

De fleste fylkeskommunene prøver ut en 1+3-vekslingsmodell der læretiden starter i andre 
opplæringsår. Hordaland prøver ut modeller der læretiden starter i første opplæringsår, Finnmark 
har en lignende modell i naturbruk. Hedmark har en modell som ligger nært opp til 2+2-
modellen, men der en større del av opplæringa i programfagene gis i bedrift og der lærlingene får 
noe opplæring i skole i løpet av læretiden. Sogn og Fjordane har en lignende modell.   
 
Gjennom prosjektene som får støtte til å prøve ut veksling, er det om lag 400 elever og lærlinger 
som deltar i vekslingsmodeller per 01.02.2017. Noen steder gjennomføres veksling for hele 
klasser, andre steder er det en enkeltelever i et kull som veksler gjennom et tilpasset løp. Selv 
om de fleste tilbyr vekslingsmodell som et tillegg til ordinær modell, er det også skoler som har 
vekslingsmodell som eneste tilbud innenfor et fag.  
 
Arbeidet med å utforme, etablere og gjennomføre vekslingsmodeller er arbeidskrevende. Enkelte 
prosjekter har ikke hatt god nok forankring hos alle aktørene i samarbeidet. Andre prøver ut 
vekslingsmodeller i fag som har lavt elevgrunnlag eller der læreplassituasjonen er utfordrende, da 
vil det følgelig være en større utfordring å rekruttere elever/lærlinger og lærebedrifter. Naturbruk 
og design og håndverk har hatt størst utfordring med rekruttering. Også helse- og oppvekstfag 
og bygg- og anleggsteknikk er representert blant prosjektene med få elever/lærlinger, men disse 
er også representert i prosjekter med mange elever/lærlinger.  
 
Sterkere samarbeid mellom skole og arbeidsliv er den tydeligste positive effekten av 
vekslingsmodeller. Det ser også ut til at elevene og lærlingene oppnår gode faglige resultater. 
Elevene/lærlingene er i all hovedsak fornøyde, og opplever økt motivasjon og en sterkere 
sammenheng i utdanningen.  
   
Veien videre 
Første kull vekslingslærlinger vil avlegge fagbrev i 20173. Vi nærmer oss en avsluttende fase i 
utprøvingen. I Oppdragsbrev 9-14 står det at målet er å få fram best mulig kunnskap om 
muligheter og utfordringer knyttet til vekslingsmodellen. Direktoratet mener det kan være tre 
hovedalternativer som må vurderes når utprøvingen er avsluttet og erfaringene oppsummert:  
 

I. Videreføring av vekslingsmodeller anbefales ikke. 
II. Videreføring av vekslingsmodeller som en mulig organisering av opplæringen på 

lokalt nivå anbefales. 
III. Videreføring av vekslingsmodeller som hovedmodell anbefales for ett eller flere 

lærefag.  

Vekslingsmodeller, slik de gjennomføres i dag, er ikke én modell, men mange ulike. I enkelte 
prosjekter gjennomføres i tillegg veksling på en slik måte at det kan diskuteres om det kan kalles 
en alternativ modell. Kanskje er det mer presist å snakke om et pedagogisk valg innenfor 2+2-
modellen, der det tilrettelegges for økt veksling mellom skole og arbeidsliv som læringsarena.  

Direktoratet har gitt fylkeskommunene et stort handlingsrom til å utforme vekslingsmodellene 
lokalt. Det har også vært mulighet for å søke om forsøk etter opplæringsloven § 1-4. Fafo i 
samarbeid med NIFU evaluerer utprøvingen. De publiserte delrapporter i desember 2015 og 
2016. I delrapporten som kommer i desember 2017 vil Fafo gå nærmere inn i problemstillinger 
om effekter for deltakerne og for fagopplæringen som helhet. Viktig vil det også bli å se på 
vekslingsmodellenes konsekvenser for elever i ordinære løp. Sluttrapporten vil foreligge i 2018. 
 
De faglige rådene ble ikke blitt spurt direkte om veksling som en del av gjennomgangen av 
tilbudsstrukturen, men FRBA, FRHO, FRDH, FRTIP og FRNA har omtalt veksling i 
utviklingsredegjørelsen 2015/2016. Alle som har uttalt seg mener utprøvingen bør videreføres.  
FRNA er det eneste rådet som anbefaler at vekslingsmodell gjøres til hovedmodell for et lærefag. 
I vedlegg 1 har vi laget en oversikt over lærefag som er med i utprøvingen av vekslingsmodeller 
som viser rådenes og direktoratets anbefalinger for fagene i gjennomgangen av tilbudsstrukturen. 
                                                           
3 Det finnes tidligere erfaringer med veksling. Oslo startet utprøving av vekslingsmodeller i TIP og BA for kullet som 
startet Vg1 i 2012. Disse gikk opp til fagprøve i 2016. Troms FK gjennomførte utprøving med veksling for tre kull i ALLO-
modellen i 2008, 2009 og 2010.  
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SRY fikk informasjon om veksling på sitt møte 1. desember 2016, og har sendt inn et innspill, se 
vedlegg 2.  
 
 
Send inn innspill til utprøvingen  
Som en oppfølging av denne orienteringen ønsker Utdanningsdirektoratet å invitere de faglige 
rådene til å komme med innspill og synspunkter til utprøvingen av vekslingsmodeller.  
 

• Hvilke fordeler og ulemper ser rådene? Gi gjerne konkrete vurderinger knyttet til ulike fag. 
• Har rådet gjort seg noen erfaringer med vekslingsmodeller i sine fag som kan danne 

grunnlag for å gi råd om hva som er hensiktsmessig og ikke når vekslingsmodeller skal 
organiseres? 

• Har rådet på nåværende tidspunkt synspunkter på hvorvidt vekslingsmodeller anbefales 
videre, og eventuelt hvordan innretningen bør være?  

 
Frist for å sende inn innspill: innen 28. februar  



Vedlegg 1: Oversikt over lærefag som er med i utprøvingen av vekslingsmodeller og anbefalinger for disse fagene i gjennomgangen av tilbudsstrukturen.  

Utdanningsprogram Fag som er med i utprøvingen 
av vekslingsmodeller 

Anbefalinger fra faglige råd om fagene Udirs anbefaling for fagene 

Bygg- og anleggsteknikk Tømrerfaget, betongfaget, 
rørleggerfaget, ventilasjons- og 
blikkenslagerfaget 

Tømrer, splitte Vg2, ønsker mer veksling. Betong, 
splitte Vg2, ønsker mer veksling. Rørlegger, 
ventilasjon- og blikkenslager, splitte Vg2, ønsker mer 
veksling.  

Nye Vg2: Vg2 betong og mur, Vg2 tømrer, 
Vg2 rør, Vg2 ventilasjon, membran og 
taktekking. Ingen endringer i Vg3.  

Design og håndverk Frisør  

Kjole- og draktsyerfaget 

Forslag om nye utdanningsprogram for fagene i 
design og håndverk. Ingen endringer på Vg2- og 
Vg3-nivå. Rådet ønsker mer veksling for frisørfaget.  

Nytt utdanningsprogram for frisør, hudpleie og 
blomsterdekorering og nytt 
utdanningsprogram for søm og 
tekstilhåndverk. Ingen endringer i Vg2 og Vg3. 
   

Helse- og oppvekstfag Helsearbeiderfaget 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 

Ingen endringer i tilbudsstrukturen for 
helsearbeiderfaget. Rådet mener det må jobbes 
videre med utvikling av vekslingsmodellen. Ingen 
endringer i tilbudsstrukturen for barne- og 
ungdomsarbeiderfaget. 

Ingen endringer i tilbudsstrukturen for 
helsearbeiderfaget. Utdanningsdirektoratet har 
ikke nok informasjon til å vurdere om barne- 
og ungdomsarbeiderfaget er tilstrekkelig 
relevant og verdsatt i arbeidslivet. Ulike 
alternativer foreslås belyst i en høring.  
 

Medier og kommunikasjon Mediegrafikerfaget Rådet foreslår at mediegrafikerfaget deles. Også 
forslag om nytt utdanningsprogram som faget kan 
inngå i.  

Mediegrafikerfaget legges til nytt 
utdanningsprogram for IKT-relaterte fag. Film, 
video og lyd skilles fra mediegrafikerfaget, 
film- og videoteknikkfaget opprettes som nytt 
lærefag. 
 

Naturbruk Hovslagerfaget 

Hestefaget 

Hovslagerfaget foreslås gjort om til et vekslingsløp, 
med en kombinasjon av opplæringsløpene 1+3 og 
2+2. Anbefaler deling av Vg2 heste- og hovslagerfag.  
 

Endre opplæringsmodell for hovslagerfaget, fra 
2+2-modell til særløpsmodell. Anbefaler deling 
av Vg2 heste- og hovslagerfag. 

Service og samferdsel Salgsfaget  

Kontor- og administrasjonsfaget 

Foreslår nye utdanningsprogram. Salgsfaget 
rekrutterer fra nytt utdanningsprogram for servicefag 
og nytt Vg2 handel. Foreslår to alternativer for 
kontor- og administrasjonsfaget, nedleggelse eller å 
videreutvikle faget sammen med resepsjonsfaget.  
 

Nytt utdanningsprogram for handel, reiseliv og 
service. Nytt Vg2 handel. Ingen endringer for 
Vg3 salgsfaget, faget rekrutterer fra Vg2 
handel. Legge ned Vg3 kontor- og 
administrasjonsfaget. 

Teknikk og industriell 
produksjon 

Bilfag, lette kjøretøy Ingen endring i tilbudsstrukturen for faget, foreslår 
endring av læreplan.  
 

Ingen endring i tilbudsstrukturen for faget. 

 



Vedlegg 2: Innspill fra SRY. 

Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen 
E-post: kgk@utdanningsdirektoratet.no 
Tlf.: 23 30 14 10 
 
 
 
 
 
 
Til 
Utdanningsdirektoratet 
 

 
 
Vår dato: 
5.1.2017 
Vår referanse: 
2017/110 

 
 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 

 
   

Att: Monika Thollefsen 
 
 
 
SRYs innspill til arbeidet med utprøving av vekslingsmodeller  
 
SRY fikk på sitt møte 1.12.2016 en orientering om arbeidet med vekslingsmodeller i yrkesfaglige 
utdanningsprogram. Sekretariatet oversender med dette rådets innspill til saken. 
 
SRY har tidligere stilt seg positive til vekslingsmodeller som verktøy for å øke kvaliteten og 
fleksibiliteten i opplæringen. Vi vet at ulike vekslingsmodeller er ressurskrevende både for skoler 
og lærebedrifter og det er derfor viktig at ulike modeller for gjennomføring prøves ut. 
Statusrapporteringen fra direktoratet viser at erfaringen med de ulike vekslingsmodellene er 
positive men at det også er mange utfordringer knyttet til veksling. SRY mener det derfor er 
viktig at man gjennom utprøving innhenter kunnskap om fordeler, ulemper og utfordringer i de 
ulike modellene. Videre bør de gode eksempler på organisering av veksling løftes frem for alle 
utprøvingsfylker slik at suksesselementer fra gode modeller kan vurderes implementert der hvor 
man har møtt på problemer. SRY stilte også spørsmål ved om det bør gjennomføres en lengre 
periode med utprøving før det konkluderes endelig om vekslingsmodeller.     

SRY mener det er for tidlig å starte drøfting om hvordan vekslingsmodeller kan videreføres og 
eventuelt implementeres. I oppdragsbrev 9-14 står det at målet er å få fram best mulig kunnskap 
om muligheter og utfordringer knyttet til vekslingsmodellen. SRY mener det er viktig å 
sammenfatte forskning på feltet, erfaringer fra utprøvingen og innspill fra de faglige rådene for 
deretter å vurdere implementering. SRY konstaterer at flere av de faglige rådene gjennom sine 
utviklingsredegjørelser omtaler veksling som et godt virkemiddel i opplæringen. Imidlertid kan 
det være ulike behov i de ulike utdanningsprogram og lærefag. Det er derfor viktig at det legges 
opp til en prosess der fremtidige modeller drøftes grundig i de faglige rådene. SRY ønsker også å 
vite mer om hva som skjer med læreplassituasjonen ved økt bruk av vekslingsmodeller og 
forholdet mellom vekslingsmodeller og andre mulige modeller som f.eks. TAF/YSK.   

 
 
  
  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Trude Tinnlund        Carl Rønneberg 
Leder SRY         Nestleder SRY 
 
 
 
 



Utarbeidet av: Mari Ingebrigtsen og Benedicte Bergseng, 
Avdeling for fag- og yrkesopplæring 

 
 

 
 

 
Vår dato: 
8.02.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fellesdel faglige råd 
1-2017 

 
Dato: 15 og 16. februar 2017 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler - Auditoriet 
  
 
Orienteringssak Nyoppnevning av faglige råd 2017 
Dokument Til orientering 
Vedlegg SRYs forslag til mandat for SRY og faglige råd 

(3.1.2017) 
 
SRY og ni faglige råd er utdanningsmyndighetenes rådgivende organ og utgjør 
trepartssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen på sentralt nivå. Siden deler av fag- og 
yrkesopplæringen foregår i bedrift, er opplæringen et felles ansvar mellom partene i arbeidslivet 
og utdanningsmyndighetene. Partssamarbeidet er forankret i både nasjonal lovgivning 
(opplæringsloven) og internasjonale forpliktelser (ILO-konvensjon). 

SRY og de faglige rådene ble sist oppnevnt i 2012. Rådene oppnevnes for inntil fire år av gangen. 
På grunn av arbeidet med å gjennomgå tilbudsstrukturen for yrkesfagene, besluttet 
Kunnskapsdepartementet (KD) å forlenge oppnevningsperioden med ett år. Rådene skal til høsten 
oppnevnes for perioden 2017-2021. Udir vil få delegert myndighet til å oppnevne de faglige 
rådene, mens SRY oppnevnes av KD.   

I henhold til opplæringsloven kapittel 12 Organ knytte til fagopplæring i bedrift, paragraf § 12-2 
avgjør departementet «etter framlegg frå organet for samarbeid om fag- og yrkesopplæringa kva 
for faglege råd som skal skipast, storleiken på råda, kva for fagleg felt det enkelte rådet skal 
dekkje og reglement for oppgåvene til råda». 

SRY har tidligere besluttet å legge frem kortsiktige og langsiktige endringsforslag. Bakgrunnen for 
dette er at Utdanningsdirektoratets forslag om endringer i tilbudsstrukturen trolig vil få 
konsekvenser for SRY og de faglige rådenes sammensetning og arbeid. De ni faglige rådene 
svarte på en bestilling fra SRY høsten 2015 om hvordan rådene har fungert i 
oppnevningsperioden og om behovet for endringer. SRY har i brev til Kunnskapsdepartementet 
3.1.2017 foreslått et mandat for de faglige rådene som skal gjelde på kort sikt. FRRM og FRTIP 
har i brev til KD og Udir kommentert dette forslaget. 

Når Udir får delegert oppgaven vil vi jobbe videre med behov for endringer i mandat for faglige 
råd og retningslinjer for partssamarbeidet. I dette arbeidet foreslår vi følgende fremdriftsplan: 
 
Forslag til framdriftsplan for oppnevning av faglige råd 
 Dato Hva Involverte 

Mai Primo mai Møte om nytt mandat for faglige råd 
Udir og 
hovedorganisasjonene 

 Primo mai Møte om antall faglige råd 
Udir og 
hovedorganisasjonene 

 Ultimo mai Møte om sammensetning av faglige råd 
Udir og 
hovedorganisasjonene 

Juni-
august  Utsending av oppnevningsbrev Udir 
September 7.september Oppnevningskonferanse Faglige råd 
 



Postadresse: 
Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO 

Telefon: 
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Bankgiro: 
7694 05 10879 
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Schweigaards gate 15 B, Oslo  
Britveien 4, Molde  
Parkgata 36, Hamar 
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+47 23 30 12 99 

Internett: 
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NO 970 018 131 MVA 
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BIC/SWIFT 
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Saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen 
 

Vår dato: 
8.02.2017 

Vår referanse: 
2017/121 

 Deres dato: 
 

Deres referanse: 
 

 
 
Faglige råd 
 
 
   
 
 
 
Oppdrag til de faglige rådene – Rapport fra oppnevningsperioden 
2012 - 2017 
 
 
Utdanningsdirektoratet ber med dette de faglige rådene om å utarbeide en rapport fra 
oppnevningsperioden 2012 - 2017.  
 
Med bakgrunn av rapportene fra de faglige rådene vil sekretariatet utarbeide en 
oppsummering som vil danne grunnlaget for det videre arbeidet i rådene i neste 
oppnevningsperiode.  
 
Direktoratet foreslår følgende disposisjon for de faglige rådenes rapport:  
 
1. Innledning og sammensetning av det faglige rådet  
2. Møteaktivitet og fylkesbesøk med begrunnelser og læringsutbytte  
3. Saker som er blitt behandlet  
4. Oppfølging og resultatoppnåelse av utfordringer i forhold til rådenes 

utviklingsredegjørelser  
5. Fremtidige utfordringer 
6. Vurdering av oppnevningsperioden 
 
Omfanget på rapporten skal være på 3 - 4 sider. 
 
 
Rapporten sendes Utdanningsdirektoratet v/ Karl Gunnar Kristiansen innen 24.6.2017. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

  
  
  
Karl Gunnar Kristiansen 
Sekretariatsleder                                                             

 

  
  

 
 
 
 
 



    
  

 
 

 
 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
Postboks 578, 1327 Lysaker | Drammensveien 288  

postmottak@nokut.no | tlf: 21 02 18 00 | faks: 21 02 18 01 
www.nokut.no 

 

 
   
 
   
   
     
 
   

 
Saksbehandler: Sigurd Moskvil Thorsen
  
 
Vår ref: 16/01081-2 
Vår dato: 06.02.2017 
 

  
   

  

Orientering til møte med faglige råd i februar 2017 

NOKUT vil i 2017 utvide godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. I den forbindelse vil 
NOKUT innen 13. februar sende forespørsler til faglige råd om forslag til nye sakkyndige.  

Bakgrunn 

NOKUT etablerte i 2016 en ny godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Ordningen gjelder 
nå for søkere fra Polen og Tyskland innenfor følgende fem kvalifikasjoner; rørlegger, tømrer, 
betongfagarbeider, frisør og kjøttskjærer. NOKUT har en sakkyndigkomite per kvalifikasjon som foretar den 
faglige vurdering av søknader om godkjenning.  

Utvidelse 

NOKUT skal i 2017 utvide godkjenningsordningen. Ordningen vil i stor grad utvides med kvalifikasjoner som 
ligger relativt nært de fem kvalifikasjonene som allerede er del av ordningen.  

I den forbindelse vil NOKUT sende ut forespørsler om nye sakkyndige til aktuelle faglige råd innen 13. februar. 

NOKUT oppnevner medlemmer til sakkyndigkomite, basert på forslag fra de faglige rådene or fag- og 
yrkesopplæringen. Sakkyndige oppnevnes for to år av gangen og NOKUT står for opplæringen. 

 

 

Med hilsen 
 

Joachim Gümüs Kallevig  
seksjonssjef Sigurd Moskvil Thorsen 
 rådgiver 
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Utarbeidet av: Marianne Westbye 
Avdeling for fag- og yrkesopplæring 

 
 

 
 

 
Vår dato: 
6.2.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fellesdel faglige råd 
15. februar 2017 

 
Dato: 15.2.2017 
Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler - Auditoriet 
  
 
Orienteringssak Læremiddelutvikling i smale 

fagområder  
Dokument Til orientering 
Vedlegg  

 
Enkel behovskartlegging for 2017 - Læremiddelutvikling i smale 
fagområder innenfor yrkesfaglige og studiespesialiserende 
utdanningsprogram  
 
Utdanningsdirektoratet lyser årlig ut tilskudd til utvikling av læremidler innen tre 
kategorier: smale fagområder, særskilt tilrettelagte læremidler og læremidler for 
minoritetsspråklige elever. Bakgrunnen for utlysningen av tilskudd til læremidler 
innenfor disse områdene er Stortingets årlige bevilgning over Prop. 1 S, kap 220, 
post 70. Tilskuddsmidlene skal bidra til utvikling av produksjon av læremidler der 
det ikke er markedsgrunnlag for kommersiell utgivelse. 
 
For 2016 hadde det pågående arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen i 
de yrkesfaglige utdanningsprogrammene en innvirkning på prioriteringene når 
det gjelder de smale fagområdene hvor de yrkesfaglige programfagene og 
lærefagene inngår. Nyutvikling av læremidler innen yrkesfagene ble ikke 
prioritert for 2016. 
 
Tilskuddsordningen innen smale fagområder skal i utgangspunktet gi støtte til 
 

• parallellutgaver på nynorsk. Dette gjelder alle fag med et årlig elevkull 
under 8000 elever/lærlinger på landsbasis. 

• nye prosjekter, revidering og komplettering med digitalt innhold. Dette 
gjelder alle fag med elevkull under 3000 elever/lærlinger på landsbasis. 

 
Før utlysningen i 2017 ønsker direktoratet i første omgang bistand fra de faglige 
rådene til en enkel behovskartlegging innen yrkesfagene som skal være en del av 
grunnlaget for direktoratet sin utlysning av tilskuddsmidler. Arbeidet må være 
avsluttet innen 1.april.  
 
Direktoratet ber de faglige rådene om å utpeke en representant fra hvert råd til å 
delta i arbeidet. Svarfrist: innen 16.februar.  
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