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Bakgrunn for oppdraget 

Stortingsmelding 20- på rett vei Oppdragsbrev 11-14 

Rapporter fra fem yrkesfaglige utvalg

Anbefalinger fra faglige råd -
utviklingsredegjørelser

Udirs anbefalinger levert 30.9.2016Høring om endringer i tilbudsstrukturen 4. mai 2017Endringer i tilbudsstrukturen gjeldende fra 
skoleåret 2020-21



Antall utdanningsprogram utvides fra åtte til ti, fire nye utdanningsprogram

Bygg- og 
anleggsteknikk

Frisør-, blomster-
og interiørdesign

Elektrofag

Helse- og 
oppvekstfag

Naturbruk

Restaurant- og 
matfag

Salg, service og 
reiseliv

IKT- og 
medieproduksjon

Design og 
tradisjons-
håndverk

Teknikk og 
industriell 

produksjon



Eksempler på endringer i ny tilbudsstruktur for yrkesfagene
Videreføring av flere av fagene, men innholdet i flere av fagene 
må videreutvikles.

Flere av dagens programområder blir delt, for eksempel:

Det blir opprettet flere nye lærefag som:

film- og videoteknikkfaget
dyrefaget
anleggsrørleggerfaget
ventilasjonsteknikkfaget
truck- og liftmekanikerfaget

1

2

Vg2 byggteknikk
Vg2 tømrer

3

Vg2 matfag

Vg2 betong og 
mur

Vg2 baker og 
konditor

Vg2 industriell 
matproduksjon



Nye læreplaner på yrkesfag



Bakgrunn for endringer i 
læreplaner på yrkesfag

• Endringer i 
tilbudsstrukturen fra 
skoleåret 2020-2021

• Ny overordnet del  

• Elementer i fagfornyelsen 
- kjerneelementer

• Arbeidslivets behov for ny 
kompetanse



Prosjektet nye læreplaner på yrkesfag
Utdanningsdirektoratet skal forberede 
utvikling av læreplaner på yrkesfag. 

Vi startet et prosjekt i desember 2017 og 
avslutter til sommeren 2018.

De faglige rådene utvikler nå 
sluttkompetanser for lærefagene.

Utvikling av læreplaner starter høsten 
2018.

Hovedleveranser i prosjektet:

• retningslinjer for læreplanarbeid 

• mandat og føringer til læreplangruppene

• plan for utvikling av læreplaner

• plan for implementering av læreplaner



Nye læreplaner på yrkesfag – hva og hvordan?
Vår 2018 • Planlegge innholdet i læreplanene

• Planlegge organiseringen av arbeidet med læreplanene
• Planlegge implementeringen av læreplanene

Høst 2018 Starte arbeidet med å endre og utvikle læreplaner

Vår 2019 Avslutte arbeidet med å endre og utvikle læreplaner 
Høre læreplanene

Høst 2019 Høre læreplanene og fastsette dem

Vår 2020 Forberede innføring av nye læreplaner

Høst 2020 Nye læreplaner tas i bruk



Hold deg oppdatert: 

Utdanningsdirektoratet

udir

www.udir.no
www.udirbloggen.no


