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Rundskriv Udir - 01- 2015: Kunnskapsløftet- om fag- og 
timefordelingen for grunnopplæringen og tilbudsstrukturen i 
videregående opplæring 
 
Dette rundskrivet erstatter Rundskriv Udir-01-2014 
 
Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006 i grunnskole og i videregående opplæring. 
Bestemmelser om fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen som gjelder skoleåret 2015-
2016, går fram av vedleggene til dette rundskrivet. 
 
For skoleåret 2015-2016 er det gjort følgende endringer i fag- og timefordelingen og 
tilbudsstrukturen: 
 
Endringer på 1.-10.trinn 
Arbeidslivsfag 
Fra og med skoleåret 2015-2016 er arbeidslivsfag et ordinært tilbud på 8.-10.trinn som 
alternativ til fremmedspråk eller fordypningsfag. 
 
Fordypning i matematikk - ny forsøkslæreplan på ungdomstrinnet  
Skolene gis mulighet til å bruke forsøkslæreplanen fra skoleåret 2015-2016 uten å søke om 
forsøk. Endelig læreplanen for faget skal være klar til bruk fra skoleåret 2016-2017. 
Læreplanen skal være et alternativ til fremmedspråk på ungdomstrinnet på linje med 
fordypningsfagene i norsk, samisk og engelsk.  
 
Endringer i videregående opplæring 
Fleksibilitet i fag- og timefordelingen 
Ordningen innebærer at fra og med skoleåret 2015-2016 kan skoleeier legge fag på andre 
trinn enn det som framgår av tabellene i rundskriv Udir 1-2015 vedlegg 1. Når fag flyttes 
mellom trinn, skal progresjonen i faget vektlegges. Det er bare anledning til å flytte hele fag 
mellom trinn.  
 
Utdanningsdirektoratet vil publisere en veiledning til ordningen. 
 
Endringer i videregående opplæring, yrkesfaglige utdanningsprogram 
Nye kryssløp: 

• Kryssløp fra Vg1 elektrofag til Vg2 arbeidsmaskiner, utdanningsprogram for teknikk 
og industriell produksjon 

• Kryssløp fra Vg1 helse- og oppvekstfag til Vg2 aktivitør, utdanningsprogram for 
design og håndverk 

• Kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon til Vg2 smed, utdanningsprogram 
for design og håndverk 
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Nytt lærefag: 

• Portørfaget, utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag 
Navneendring 

• Navnet taktekker er endret til tak- og membrantekkerfaget i utdanningsprogram for 
bygg- og anleggsteknikk 

  
Informasjon om kommende endringer i utdanningsprogrammene fra og med 
skoleåret 2016-2017 
Fra og med skoleåret 2016-2017 vil det bli endringer i utdanningsprogram for medier og 
kommunikasjon og programområde for formgivingsfag. Direktoratet vil sende ut 
informasjon om endringene i god tid før skoleeier skal planlegge opplæringstilbudet for 
skoleåret 2016-2017. 
 
 
Vennlig hilsen  
  
  
  
Erik Bolstad Pettersen 
divisjonsdirektør 

Eli Karin Flagtvedt 
avdelingsdirektør  

  
 
Rundskrivet er offentliggjort på Utdanningsdirektoratets hjemmeside 
http://www.utdanningsdirektoratet.no 
 
Vedlegg 1: Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen 
Vedlegg 2: Tilbudsstrukturen i videregående opplæring 
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