
 

De nasjonale fagrådene er rådgivende organ 
under Nasjonalt fagskoleråd. 
Diku er sekretariatet for Nasjonalt 
fagskoleråd og de nasjonale fagrådene. 
E-post: fagskoleradet@hldir.no 

 

  

 

Møte i NFTF nr. 3/2022    
Dato: 11.05.22, klokken 09.00 – 11.00.  

Sted: Teams  

 

Faste saker 
Sak A  Godkjenning av møteinnkalling  Vedtak  

Sak B  Godkjenning av dagsorden  Vedtak  

Sak C  Referat fra fagrådsmøte nr. 2 31.03.22  Vedtak  

Sak D Aktuelle saker fra ONF Orientering 

Sak E Aktuelle saker fra HK-dir Orientering 

 

Dagsorden 
 

Start Slutt Totalt Tittel Sakstype 

09:00 09:10 00:10 Velkommen og godkjenning av faste saker A - C Vedtak 

09:10 09:15 00:05 Orientering fra Nasjonalt fagskoleråd Orientering 

09:15 09:30 00:15 Norsk Industri informerer om deres arbeid med HYU Orientering 

09:30 09:50 00:20 Situasjonen i Ukraina Diskusjon 

09:50 10:00 00:10 
Orientering om Nasjonale planer 2020, 2021 og 
redskapsemner og LØM 

 

Orientering 

10:00 10:10 00:10 PAUSE  

10:10 10:25 00:15 Studentmedvirkning  Diskusjon  

10:25 10:40 00:15 Fagrådets prioriteringsområder Vedtak 

10:40 10:50 00:10 Aktuelle saker fra ONF Orientering 

10:50 10:55 00:05 Aktuelle saker fra HK-dir Orientering 

10:55 11:00 00:05 Eventuelt og saker på vent  
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De nasjonale fagrådene er rådgivende organ under Nasjonalt fagskoleråd. 
Diku er sekretariatet for Nasjonalt fagskoleråd og de nasjonale fagrådene. 
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Referat fra møte 2/22 i NFTF 31.03.2022  
 
Til stede:  

Navn  Organisasjon 

Ola Småkasin RFF 

Svein Harald Larsen Nelfo 

Frode Janborg Forbundet for ledelse og teknikk, FLT 

Kjersti Grindal Byggenæringens Landsforening, BNL 

Bård Inge Thun Fylkeskommunene 

Sjur Inge Veim Utdanningsforbundet 

Tone Kjersti Belsby Norsk Industri 

Arne Ivar Petersborg Nito/Tekna 

  
Forfall:   

Tom Alexander Østensen ONF 

Carine Gronholz Udir 

 
 
Fra sekretariatet: Kjersti Hopland Kvåle, HK-dir 
 
Møteleder: Ola Småkasin 
Referent: Kjersti Hopland Kvåle 
 
  
Dagsorden   
Sak A - Innkalling - godkjent uten merknader  
Sak B - Dagsorden – godkjent uten merknader 
Sak C - Referatet fra møte – godkjent uten merknader  
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Sak Tema Type 

06/22 Orientering fra Nasjonalt fagskoleråd 
Leder i fagrådene er invitert til å delta i møtene til Nasjonalt fagskoleråd. Ola orienterte 
fra møtet og trakk fram Batterifagskolen som en spesielt interessant sak for NFTF.  
Sakspapirer og referat publiseres på nettsidene: https://fagskoleradet.no/om-nasjonalt-
fagskoleraad 

O 

07/22 BNL sitt arbeid med høyere yrkesfaglig utdanning v/Kjersti Grindal 
Det er vedtatt at hvert medlem av NFTF presenterer sin organisasjon med spesielt fokus 
på deres arbeid med HYU. 
Kjersti Grindal BNL presenterte, hennes presentasjon er vedlagt referatet. 
NFTF takker Kjersti for det gode arbeidet hun har gjort i alle år for HYU og ønsker henne 
lykke til som pensjonist. 

O 

08/22 Status innspillsrunde mandat for nasjonale fagråd  
Innspill fra fagrådene ble gjennomgått i Nasjonalt fagskoleråd og forslag til nytt mandat 
basert på innspillene vil bli behandlet i rådsmøtet 26. april.  

 

09/22 Orientering om Nasjonale planer 2020, 2021 og redskapsemner og LØM 
Kvalitetssikring av planer fra første runde er forsinket grunnet Covid-19. Det er et ønske 
fra NFTF at det så snart som mulig blir presentert en tidsplan for arbeidet. 
Revidering av planer i andre runde er i rute og arbeidsgruppen har møte 6. april og 5. 
mai, før planer til godkjenning skal leveres innen 1. juni.  
Arbeidsgrupper og referansegruppe for revidering av redskapsemner og LØM er etablert 
og arbeidsgruppene skal ha første samling 20. april.   
Ola representerer styringsgruppen i møte med arbeidsgruppene både 6. april og 20. 
april. 

O 

10/22 Studentmedvirkning 
Hvordan NFTF kan bidra i arbeidet med økt studentmedvirkning ble diskutert i møtet. 
Det ble foreslått å ta saken videre i neste møte, hvor Frode, FLT og Tom, ONF er 
ansvarlig for å innlede i saken.  

D 

11/22 Evaluering av fagskolemeldingen, andre delrapport 
Meld.St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden med sine 48 tiltakspunkt er nå under 
evaluering. NFTF diskuterte innholdet i delrapport to og vil følge arbeidet videre frem til 
sluttrapporten i desember 2022. Andre delrapport og informasjon om 
evalueringsarbeidet kan leses her: Evaluering av Fagfolk for fremtiden  
 

 

12/22 Kompetansebehovsutvalget 
Kompetansebehovsutvalget (KBU) analyserer fremtidens kompetansebehov og ledes av 
Sveinung Skule, direktør i HK-dir. Utvalget skal i juni levere en rapport om høyere 
yrkesfaglig utdanning og har bl.a. gjennomført webinaret Kompetansebehov i endring – 
hvordan bør fagskolene bidra?  
Informasjon om utvalget, medlemmer, aktiviteter og opptak av webinaret finner du her: 
kompetansebehovsutvalget.no 
 
I møtet ble det stilt spørsmål ved at det ikke er noen fagskoler representert i utvalget. 
Saken ble gjort om til en vedtaksak med følgende vedtak: 
Saken tas opp i fagrådsmøte etter at rapporten er levert i juni.  

O/V 

Fast sak 
D/22 

Aktuelle saker fra ONF  O 

https://fagskoleradet.no/om-nasjonalt-fagskoleraad
https://fagskoleradet.no/om-nasjonalt-fagskoleraad
Evaluering%20av%20Fagfolk%20for%20fremtiden
https://kompetansebehovsutvalget.no/
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Saken utgikk grunnet fravær fra ONF. NFTF gratulerer ONF med 10 årsjubileet som var 
årsak til fraværet. 

Fast sak 
E/22 

HK-dir v/sekretariatet informerte om nytt fra HK-dir med fokus på ny organisasjon som 
skal være klar til 1. mai. 
Sentrale saker aktuelle for HYU: 
Nasjonalt fagskoleråd; ny leder er Tord Hauge, NHO og ny nestleder er Sture Norman 
Flaaten, RFF. 
Utviklingsmidler for HYU er utdelt: Fagskoler i alle fylkene får penger 
SFY; takk for innspill fra NFTF, HK-dir arbeider videre med SFY-utlysning 
Husk ellers å sjekke Teamskanalen der aktuelle saker blir publisert. 

O 

Eventuelt Under eventuelt ble det diskutert fokus på pedagogikk i HYU og overgangen fra VGO til 
HYU. Det ble foreslått å arbeide videre med to saker: 
Pedagogikk i HYU, status og behov 
Fra VGO til HYU; struktur og sammenheng i utdanningene som bygger på hverandre. 

 

 

 

  

Fagskoler%20i%20alle%20fylkene%20får%20penger
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Vedlegg til sak O-07/22 BNL 
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Referat fra 31.03.2022 slutt, tilbake til saksliste. 
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Saker til møte i NFTF 11.05.22 
 

O-13/22 Orientering fra Nasjonalt fagskoleråd 
Fra: AU v/Ola Småkasin 

Bakgrunn 
Leder i de nasjonale fagrådene er invitert til å delta som observatør i rådsmøtene til Nasjonalt 
fagskoleråd. Ola orienterer kort fra møtet. 
Sakspapirer fra møtene til Nasjonalt fagskoleråd er publisert her: fagskoleradet.no 
 

O-14/22 Norsk Industri informerer om deres arbeid med HYU 
Fra: Norsk Industri v/Tone Kjersti Belsby 

Bakgrunn 
Fra fagrådsmøte 01.12.21: AU ønsker å foreslå en organisering av møtene hvor medlemmene på 
rundgang får anledning til å presentere sin organisasjon med spesielt fokus på deres arbeid med høyere 
yrkesfaglig utdanning. 
 

D-15/22 Situasjonen i Ukraina 
Fra: HK-dir v/Else Kathrine Nesmoen 

Bakgrunn 
Forsknings og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har uttalt at han forventer at både høyere 
yrkesfaglig utdanning (HYU) og høyere utdanning er klar til å ta imot flyktninger fra Ukraina i 
undervisningen fra høsten 2022.   
Else Kathrine Nesmoen, HK-dir, innleder om HK-dir sin rolle i dette arbeidet, før det åpnes for dialog med 
fokus på hvordan HYU kan bidra med utdanning for flyktninger. Det er nyttig for HK-dir å få identifisert 
hindringer og muligheter gjennom innspill fra fagrådet. 
 

O-16/22 Orientering om Nasjonale planer 2020, 2021 og redskapsemner 
og LØM 
Fra: AU v/Ola Småkasin og HK-dir v/Kjersti Hopland Kvåle 
Tidligere saksnummer knyttet til saken: (09/22, 03/22 , 33/21, 27/21, 19/21, 17/21, 04/21)  

Bakgrunn 
 

Revidering av redskaps emner og LØM i tekniske fagskoleutdanninger 

Arbeidsgrupper og referansegrupper er opprettet og det gjennomføresto møter i mai, hvor 

referansegruppen deltar på ett møte. 

 

Revidering av nasjonale planer, runde 2  

Arbeidsgruppene har sin siste samling 5. mai og skal deretter levere ferdige planer til godkjenning innen 
1. juni. Planene skal til godkjenning i NFTF.  
  
Godkjenning av nasjonale planer, runde 1  

https://fagskoleradet.no/om-nasjonalt-fagskoleraad
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En arbeidsgruppe kvalitetssikrer de nasjonale planene som ikke ble godkjent av NFTF. Dette arbeidet har 
blitt forsinket grunnet covid-19, ny dato for ferdigstillelse av arbeidet vil være klart så snart det lar seg 
gjøre.  

  
Oversikt over arbeidet med Nasjonale planer er publiser her: fagskoleradet.no/nasjonale-planer 
 

D-17/22 Studentmedvirkning  
Fra: AU v/Frode Janborg og ONF v/Tom Alexander Østensen  
Sak utsatt fra forrige møte ref. saksnr.: 10/22 

Bakgrunn 
Studentmedvirkning; hvordan involvere og engasjere deltids- og nettstudenter.  
Frode og Tom innleder før det åpnes for dialog med spørsmålene: 
Hvordan øke studentmedvirkningen? 
Hvordan kan NFTF bidra til bedret studentdemokrati? 
 

V-18/22 Fagrådets prioriteringsområder 
Fra: AU v/Ola Småkasin 

Bakgrunn 
Med referanse til «saker på vent», foreslår AU å etablere en arbeidsgruppe som arbeider frem et forslag 
til prioriteringsområder for NFTF. 
Forslag til vedtak: Opprette arbeidsgruppe med minimum tre medlemmer fra NFTF. 
  

Fast sak D/22 Aktuelle saker fra ONF  
Fra: ONF v/Tom Alexander Østensen  
Bakgrunn  
Tom orienterer om aktuelle saker fra ONF.  
  
  

Fast sak E/22 Aktuelle saker fra HK-dir  
Fra: HK-dir v/sekretariatet 
Bakgrunn  
HK-dir, v/sekretariatet, informere om nyheter fra HK-dir relatert til HYU.  
 
 

https://fagskoleradet.no/nasjonale-planer

