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Til  

De faglige rådene 

De midlertidige gruppene i henhold til ny tilbudsstruktur 

 

Forslag til medlemmer til læreplangrupper  
Utdanningsdirektoratet har i oppdragsbrev 10-18 Implementering av ny yrkesfaglig 

tilbudsstruktur fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet (KD) å gjennomføre endringene i 

tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette innebærer blant annet å 

oppdatere innholdet i dagens læreplaner og utvikle læreplaner for nye fag. Den nye 

tilbudsstrukturen skal gjelde fra skoleåret 2020-2021. Vi innfører nye læreplaner for Vg1 

høsten 2020. De nye læreplanene for Vg2 tas i bruk skoleåret 2021-2022 og Vg3 tas i bruk 

fra høsten 2022. Alle læreplanene skal være fastsatt innen 1. august 2020. 

 

Vi skal gjennomgå alle læreplanene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og vi skal 

opprette læreplangrupper i alle fagene (jf. §12-5 i opplæringsloven1).  

 

Utdanningsdirektoratet ber de faglige rådene for utdanningsprogram som videreføres i ny 

tilbudsstruktur om å komme med forslag til medlemmer til læreplangrupper på Vg3.  

For de nye utdanningsprogrammene ber vi de midlertidige gruppene om forslag. Rådene for 

utdanningsprogram som ikke videreføres i ny tilbudsstruktur kan gi sine innspill til 

læreplanrepresentanter til de midlertidige gruppene.   

De nye utdanningsprogrammene er: 

 

✓ Salg, service og reiseliv  

✓ Frisør blomster og interiørdesign 

✓ Design og tradisjonshåndverk 

✓ IKT og medieproduksjon 

Vi ber dere samtidig om å foreslå personer som i tillegg til å delta i en læreplangruppe på 

Vg3, også kan være med i læreplangrupper på Vg1 og/eller Vg2.  

 

Vi kan også informere om at Utdanningsdirektoratet ber hovedorganisasjonene, 

lærerorganisasjonene, fylkeskommunene og Sametinget om forslag til medlemmer til 

læreplangrupper på Vg1 og Vg2. Videre vil vi gjøre det mulig å for enkeltpersoner å melde 

sin interesse for å være medlem i læreplangrupper på Vg1 og Vg2 i en åpen løsning på 

udir.no.  

 

Med bakgrunn i de forslagene vi mottar oppnevner Utdanningsdirektoratet medlemmer til 

læreplangrupper høsten 2018.  

 

Læreplanarbeidet skal følge gjeldende avtaler og retningslinjer, inkludert nye retningslinjene 

for utforming av læreplaner for fag. Utdanningsdirektoratet utarbeider et mandat til hver 

læreplangruppe som bygger på oppdraget om sentralt innhold i 

lærefagene/yrkeskompetansefagene, og eksempler knyttet til innholdet i retningslinjene for 

utforming av læreplaner, eventuelle andre føringer fra de faglige rådene og målene for 

arbeidet med læreplanene.  

 

 

                                           
1 §12-5 i opplæringsloven: Departementet nemner opp læreplangrupper som skal hjelpe til i arbeidet med å 
fastsetje innhaldet i opplæringa i fag eller arbeidsområde som har læretid i bedrift. 
Departementet skal syte for at både arbeidslivet og skolesida får ta del i arbeidet med nye læreplanar. 
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Målet med de nye læreplanene er at de skal:  

• være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov 

• ivareta innholdet i overordnet del av læreplanverket 

• være et godt arbeidsverktøy for både skoler og arbeidsliv 

• digitaliseres for å bli mer brukervennlige  

• legge til rette for tydelig progresjon mellom Vg1, Vg2 og Vg3 

• legge til rette for lokal tilpasning og handlingsrom 

• sikre sammenheng i læreplanverket for grunnopplæringen 

Utdanningsdirektoratet ønsker forslag fra de faglige rådene og de midlertidige gruppene på 

tre personer per læreplangruppe på Vg3 i det aktuelle utdanningsprogrammet.  

 

Alle i læreplangruppa må være  

• oppdatert på fagområdet  

• kunne tenke framtidsrettet om faget  

I tillegg må gruppa samlet sett bestå av medlemmer som har 

• læreplankompetanse  

• kjennskap til vurdering  

• kjennskap til videregående opplæring i skole og bedrift 

• god skriftlig framstillingsevne og beherske digitale verktøy i arbeidet 

Dersom det er mulig ber vi de faglige rådene om å ta hensyn til geografisk balanse og 

kjønnsbalanse når dere foreslår medlemmer.  

 

Arbeidet starter med læreplaner på Vg1 i midten av oktober 2018. Arbeidet med læreplaner 

på Vg2 og Vg3 starter i begynnelsen av mars 2019. Så fortsetter arbeidet samtidig på alle 

trinn fram til læreplangruppene på Vg1 leverer sitt endelige utkast 1. juni 2019. 

Læreplangruppene på Vg2 og Vg3 leverer sitt endelige utkast 1. oktober 2019. De faglige 

rådene utarbeider sluttkompetanse for alle lærefagene/yrkeskompetansefagene. Denne 

sluttkompetansen ligger til grunn for utvikling av læreplanene på Vg1, Vg2 og Vg3.  

 

Vi skal ha bred involvering og åpne prosesser i arbeidet. Læreplangruppene må dele 

utkastene de utarbeider, og vi planlegger en åpen innspillsrunde midtveis i utviklingen av 

læreplanene, der alle kan komme med innspill. Når læreplangruppene har levert sine 

endelige utkast sendes læreplanene på offentlig høring, før de fastsettes. 

 

Medlemmer i læreplangrupper kan regne med inntil 75 timers arbeid og lederen av gruppa 

inntil 100 timers arbeid. Arbeidet honoreres etter gjeldende satser for utvalgsgodtgjørelse 

(https://www.udir.no/om-udir/honorar-reiseregningerog-satser/) 

 

Vi ber om at de dere foreslår er forespurt, og at de har sagt seg villige til å bli foreslått til 

læreplangrupper. 

 

Utdanningsdirektoratet ber om følgende opplysninger på de dere foreslår: 

• Fag  

• Navn på foreslått medlem til læreplangruppa  

• Arbeidssted   

• Kort beskrivelse av kompetansen til personen (erfaring fra bedrift og/eller 

undervisningserfaring). Se for øvrig punktene om læreplangruppas samlede 

kompetanse. 

• Epostadresse   

• Telefonnummer   

• Adresse  

• Kan også være aktuell i Vg1   

• Kan også være aktuell i Vg2, spesifiser hvilket Vg2 

https://www.udir.no/om-udir/honorar-reiseregningerog-satser/
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Vi har utarbeidet et elektronisk skjema som de faglige rådene og de midlertidige gruppene 

kan benytte ved innhenting av forslag på kandidater. Skjemaet finner dere her:  

 

https://skjema.udir.no/digiforms/htmlViewer?documentId=2565 

 

 

Frist for forslag til tre personer til hver læreplangruppe er 1. september 2018. For 

utdanningsprogrammet for IKT og medieproduksjon settes fristen til 1.oktober 2018 fordi 

antall programområder (vg2) og lærefag ikke er ferdig definert.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Bjørg Rafoss Tronsli 

 

Viil Gombos 

avdelingsdirektør seniorrådgiver 

 

https://skjema.udir.no/digiforms/htmlViewer?documentId=2565

