Vår saksbehandler: Mari Bakke Ingebrigtsen

Vår dato:
23.10.2017
Vår
referanse:
2017/145

Deres dato:
Deres
referanse:

Innkalling til møte i Faglig råd bygg- og
anleggsteknikk
Onsdag 1. november 2017 kl. 12.00 til 15.30.
Sted: Utdanningsdirektoratet
NB! Felles med andre faglige råd i auditoriet kl. 10.00-11.15. Se egen agenda.
Lunsj kl. 11.15-12.00.

Medlem

Representerer

Jørgen Leegaard
Thomas Norland
Terje Eikevold
Anne Jensen
Rune Berg
Hege Skulstad Espe
Marie Slåen Granøien
Brede Edvardsen
Terje Larsen
Inge Rasmussen
Marit Lensjø
Ola Ivar Eikebø
Turid Borud
Live Tronstad

BNL
BNL
MEF
NHO Service
YS
Fellesforbundet
Fellesforbundet
Norsk Arbeidsmandsforbund
Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet
Skolenes Landsforbund
KS
KS
Elevorganisasjonen

Fra Utdanningsdirektoratet
Mari Bakke Ingebrigtsen

Avdeling for fag- og
yrkesopplæring

Forfall registreres i møtet

FAGLIG RÅD FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00
e-post: post@utdanningsdirektoratet.no, internett http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Dagsorden:
60-17

Godkjenne innkallingen til dagens møte
Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner innkallingen.

61-17

Godkjenne referatet fra møtet 18. september 2017
Referatene ligger på: https://fagligerad.no/frba/
Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner referatet.

62-17

Mål for oppnevningsperioden
Vedlagt er en liste med aktuelle temaer og fokusområder som medlemmer i rådet
tidligere har spilt inn.
Forslag til vedtak:
Rådet slutter seg til listen over mulige temaer. AU sorterer og prioriterer hvilke tema
rådet skal jobbe med.

63-17

Høring – forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om fag- og
svenneprøven.
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift til
opplæringsloven om fag-, svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøven.
Høringsfrist er opprinnelig 16. oktober 2017, men de faglige rådene har fått utsatt frist til
5.november slik at saken kan behandles på nytt i dette rådsmøtet.
Lenke: https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#133
Vedlegg:
Jørgen sender ut siste versjon av utkast til høringssvar.
Forslag til vedtak:
Rådet slutter seg til utkastet til høringssvar.

64-17

Forslag om nytt lærefag: boreriggoperatørfaget
Udir, BNL og MEF avholdt møte om søknaden 19.oktober.
Udir starter prosessen med saksbehandling. KD må godkjenne at forslaget kan sendes på
høring. I saksfremstillingen til KD vil det fremgå at rådet ønsker faget som
fordypning/fagområde dersom fordypninger på Vg3 innføres slik rådet ønsker
fordypninger – i motsatt fall ønsker rådet å etablere faget som et eget lærefag.
Rådet kan forberede seg med tanke på læreplanprosesser, men Udir vil ikke sende en
formell henvendelse til rådet før KD har godkjent at forslaget kan sendes på høring.
Forslag til vedtak:
Rådet starter prosessen med å finne kandidater til læreplanarbeidet.

65-17

Fylkesbesøk 2018
Rådet kan søke om å gjennomføre fylkesbesøk i 2018. Søknaden må inneholde dato,
forslag til sted, samt forslag til innhold/formål for besøket.
Rådet har tidligere vært på følgende fylkesbesøk:
2016: Sør-Trøndelag
2014: Hedmark
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2013:
2012:
2011:
2010:

Hordaland
Møre og Romsdal
Studiebesøk til Danmark
Sør-Trøndelag

Forslag til vedtak:
Foreligger ikke
66-17

To nye utvalg knyttet til videregående opplæring
Utvalg som skal se på opplæringsloven:
Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal se på regelverket for
grunnopplæringen og foreslå en ny opplæringslov.
Utvalg som skal se på videregående opplæring:
Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal se nærmere på videregående
opplæring. SRY har sendt brev til utvalget.
Forslag til vedtak:
Rådet oversender et brev med sine synspunkter på dette utvalgsarbeidet til KD.

67-17

Nye læreplaner på yrkesfag og arbeid med fagfornyelsen
Som følger av ny tilbudsstruktur skal det utarbeides mange nye læreplaner på yrkesfag. I
tillegg vil prosessen med fagfornyelsen og ny overordnet del ha en innvirkning.
Avdeling for læreplanutvikling orienterer om dette i fellesdelen av rådsmøtet.
Forslag til vedtak:
Foreligger ikke

68-17

Ny høring om fagbrev på jobb
Kunnskapsdepartementet sendte den 4. april 2017 på høring et notat med forslag om
innføring av Fagbrev på jobb. På grunnlag av høringsuttalelsene har departementet
utarbeidet nytt forslag til lovtekst.

Sekretariatets vurdering
Sekretariatets vurdering er at forslaget innebærer en viktig prinsipiell endring i forhold til opplæring.
Ordningen foreslås etablert uten at det stilles krav til fellesfag (kapittel 3.6 i høringsnotatet).
Departementet skriver at de ikke er kjent med at det skaper problemer i arbeidslivet eller for den
enkelte fagarbeider at det ikke stilles de samme kravene til fellesfag for praksiskandidater som for
lærlinger. Derfor mener departementet at det ikke er problematisk å utvide denne adgangen til å gå
opp til fagprøven til også å gjelde den nye ordningen.
Sekretariatet anbefaler at de faglige rådene reflekterer over følgende problemstillinger:
 Fag- og svennebrev skal møte arbeidslivets behov for kompetanse. Hvordan vurderer rådet
ordningen Fagbrev på jobb med fritak for opplæring i fellesfag i forhold til arbeidslivets behov
for kompetanse i de ulike fag- og svennebrev?
 Ordningen med fagbrev på jobb vil kunne omfatte kandidater som er ansatte i en bedrift som
ufaglært. Videre kan de etter ett års ansettelse tegne opplæringskontrakt med bedriften som
arbeidsplasskandidat. Departementet legger til grunn at en praksis på ett år i full stilling er
tilstrekkelig til å opparbeide nok kompetanse til at ordningen kan benyttes. Når det tegnes
kontrakt skal det gjøres fradrag for det året med praksis som kreves forut for
kontraktsinngåelsen og for eventuell realkompetanse. Kandidatene skal opp til en prøve
(samme prøve som praksiskandidater) og bestå denne før de kan fremstille seg til fag- og
svenneprøve. Kan ordningen med fagbrev på jobb være en konkurrent til dagens
lærlingordning?
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 Hva vil skje dersom flere oppnår fag- og svennebrev uten å ha bestått i fellesfag? Vil disse ha
nødvendige kvalifikasjoner til å gå videre på Y- veien, fagskolen og påbygg til
studiekompetanse (Vg4)?
Frist for innsending av høringsforslag er 17. november 2017.
Høringsdokumentene finner dere på:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ny-horing-fagbrev-pa-jobb/id2573670/
Forslag til vedtak:
Foreligger ikke
69-17

Orienteringssaker:
SRY har nytt mandat og jobber med en strategiplan for perioden
SRYs mandat finner dere her: https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-

opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/
Høring om tilbudsstrukturen
Rådet har levert høringsuttalelse. KD tar sikte på å vedta tilbudsstrukturen i 2017. Alle
høringsuttalelser og oppsummeringen av høringen kan leses her
https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#131
Sakkyndige for å vurdere utenlandsk utdanning i malerfaget og betongfaget
- FRBA har foreslått Stein Hesstvedt som sakkyndig i malerfaget.
- FRBA har foreslått Per Bugge som sakkyndig i betongfaget.
Konferanse om godkjenningsordningen hos NOKUT 23.oktober
Fra FRBA deltok Jørgen Leegård, Hege Espe og Thomas Norland.
Møteplan 2017 og 2018
Dere kan notere dere følgende møtedatoer i 2017 og 2018:
Rådsmøte
Rådsmøte
Rådsmøte
Rådsmøte
Rådsmøte
70-17

Eventuelt

06.12.2017
01.03.2018
XX.05.2018
17.10.2018
06.12.2018

