Nye læreplaner på yrkesfag – hva skjer når?
Skolen får nye læreplaner fra skolestart i 2020. Her holder vi deg oppdatert
om arbeidet med nye læreplaner i programfagene på de yrkesfaglige
utdanningsprogrammene.
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Denne høsten har vi startet arbeidet med å utvikle læreplaner i følgende utdanningsprogram på Vg1:
•

bygg- og anleggsteknikk

•

design og tradisjonshåndverk

•

elektrofag

•

frisør-, blomster og interiørdesign

•

helse- og oppvekstfag

•

informasjonsteknologi og medieproduksjon

•

naturbruk

•

restaurant- og matfag

•

salg, service og reiseliv

•

teknikk og industriell produksjon

Oversikt over de ulike læreplangruppene i disse fagene, finner du her.
Støttemateriell til overordnet del
Vi jobber med støttemateriell til overordnet del. Dette består av korte filmer og refleksjonsspørsmål, som
skal være til hjelp for lærere og andre som jobber i skolen. Det første materiellet finner du her.
Ny digital visning av læreplanene
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Vi jobber med å utvikle ny digital visning av læreplanene på udir.no. Planen er å koble støtteressurser
direkte til læreplanene, slik at de blir bedre arbeidsverktøy. Vi har workshoper og brukertester med lærere,
instruktører, skoleledere og skoleeiere for at læreplanvisningen skal bli brukervennlig.

Våren 2019
Vi legger opp til en åpen prosess og ønsker innspill på læreplanskissene:
•

I januar 2019 ønsker vi innspill på kjerneelementer og den første delen i læreplanen, om faget.

•

I mars / april 2019 vil vi be om innspill på kompetansemål og innholdet i hele læreplanen.

Det vil også være mulig å komme med innspill i den formelle høringen, som kommer etter dette.
•

Arbeidet med læreplaner på Vg2 og Vg3 starter i begynnelsen av mars 2019.

•

Vi planlegger en formell høring for Vg2 og Vg3 i desember 2019.

Innføring av læreplaner
Etter høringsrunden fastsetter vi læreplanene slik at de kan tas i bruk. De nye læreplanene vil bli innført i
skolen fra 2020 - 2022
•

Vg1 - høsten 2020

•

Vg2 - skoleåret 2021-2022

•

Vg3 - høsten 2022

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-skjer-nar/
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