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Fagfornyelsen og endringer innenfor yrkesfaglige 

utdanningsprogram – notat pr. 23.08.2019 

Dette notatet gir en kortfattet informasjon om de strukturelle endringene innenfor 

yrkesfaglige utdanningsprogram som innføres fra skoleåret 2020/2021. Alle endringer er ennå 

ikke endelig fastlagt, og videre informasjon vil bli kunngjort av Utdanningsdirektoratet. 

Fra 2020 blir det gjort tre hovedgrep for å endre yrkesfagutdanningen: 
Antall utdanningsprogrammer utvides fra åtte til ti for å samle elever med likere faglig 

innhold. Målet er å gi økt faglig spesialisering og tidligere spesialisering. 

Lærefag som nesten ikke har hatt lærlinger de senere årene blir faset ut: storurmakerfaget, 

industrisømfaget, idrettsanleggsfaget, støperifaget, garverifaget, industriell skotøyproduksjon 

og pianostemmerfaget. 

Flere elever skal få spesialisering fra første året. Flere programområder vil bli delt i andreåret 

for å gi økt spesialisering. For eksempel vil Vg2 Byggteknikk bli delt i Vg2 Tømrer og Vg2 

Betong og mur. Vg2 Klima, energi og miljø blir delt i Vg2 Rør og Vg2 Tak, membran og 

blikkenslager. Vg2 Matfag blir delt i Vg2 Baker og konditor og Vg2 Industriell matproduksjon. 

Ny yrkesfaglig struktur 

Antall yrkesfaglige utdanningsprogram blir utvidet fra fra åtte til ti, for å samle elever som har 

mer faglig innhold til felles. Utdanningsprogrammene Design og håndverk og Service og 

samferdsel vil bli erstattet av fire nye utdanningsprogram, og det faglige innholdet vil bli 

videreført i disse programmene. Nå skal IKT, tradisjonshåndverk, frisør og salg løftes frem i 

hver sine utdanningsprogrammer for å tilpasse disse bedre til arbeidslivets 

kompetansebehov. 

Slik blir utdanningsprogrammene fra 2020 - de nye i kursiv: 

• Bygg- og anleggsteknikk

• Elektro

• Helse- og oppvekstfag

• Naturbruk

• Restaurant og matfag

• Teknikk og industriell produksjon

• Design og tradisjonshåndverk

• IKT og medieproduksjon

• Salg, service og reiseliv

• Frisør, blomster- og interiørdesign



 

 

 
Flere store endringer 

Flere av fagene vil bli videreført, men innholdet i fagene skal videreutvikles.  

IKT og medieproduksjon vil få større endringer. Dette blir et helt nytt utdanningsprogram 

med nytt innhold. I Vg3 er det foreslått fem nye lærefag. Disse lærefagene og strukturen i 

utdanningsprogrammet (programområdene Vg3) skal på høring i desember 2019. 

Kunnskapsdepartementet fastsetter strukturen etter høringen. 

Fra Vg2 informasjonsteknologi kan elevene velge mellom IT-drift og IT-utvikling. IT-drift vil 

legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring 

av IT-tjenester. IT-utvikling skal bidra til å utvikle forståelse av arbeidsmetodene som brukes i 

utvikling av tjenestesystemer og bidra til kunnskap om hvordan datasystemer designes, 

utvikles og virker. 

Fra Vg2 Medieproduksjon kan elevene velge mellom tre nye lærefag; medieproduksjon, 

mediedesign og medieteknikk. I Medieproduksjonsfaget lærer lærlingen å planlegge, 

produsere og evaluere innholdsproduksjon til ulike publiseringsplattformer ved bruk av blant 

annet tekst, lyd og bilde. Medieteknikkfaget er en videreutvikling av Film- og 

videoteknikkfaget. I dette faget lærer man blant annet å planlegge, etterbehandle, 

ferdigstille, presentere og kvalitetssikre fotografisk materiale, lyd og bildeprodukter. I 

mediedesign utvikler med estetisk kompetanse i design, produksjon og valg av visuelle 

virkemidler, både analogt og digitalt. 

Andre endringer: 

• Kontor- og administrasjonsfaget og resepsjonsfaget blir erstattet av et nytt fag, med 

nytt innhold og nytt navn. Det blir liggende på Vg1 salg, service og sikkerhet og Vg2 

service og sikkerhet 

• Vg2 byggteknikk bli delt i Vg2 tømrer og Vg2 betong og mur 

• Vg2 rør blir eget; det blir også ventilasjon/membran/taktekking (sees opp imot 

ventilasjon og kuldeteknikk på Vg2 elektrofag) 

• Vg2 matfag blir delt i Vg2 baker og konditor og Vg2 industriell matproduksjon. Kokk 

og servitørfag blir «som før». 

• Det blir opprettet flere nye lærefag innenfor flere av utdanningsprogrammene. Dette 

gjelder dyrefaget, anleggsrørleggerfaget, veidrift- og veivedlikeholdsfaget, 

ventilasjonsteknikkfaget og truck- og liftmekanikerfaget. 

• Transport og logistikk «flyttes ut» fra SS og legges til TIP 

• Kjemiprosess og laboratoriefag er slått sammen til ett Vg2-løp og kan tas som 

kryssløp fra Vg1 ST. 

• Anleggsgartner «flyttes» fra NA til BA i strukturen. 

• Aktivitør blir liggende på HO, kommer fra dagens DH. 

• Vg1 Frisør, blomster og interiørdesign blir nytt og de tre programområdene kommer 

fra dagens DH 

• Elektrofag: Vg2 elenergi blir elenergi og ekom.  

 

Oversikt over strukturen for yrkesfaglige utdanningsprogram fra 2020/2021: 

https://www.udir.no/contentassets/463eeb93ec1949dbae3a10d198a21bb6/ny_tilbudsstrukt

urendelig.pdf  
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Oversikt over arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag – hva skjer når?: 

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

Arbeidsprosessen i Trøndelag fylkeskommune 

I løpet av våren og høsten 2019 er det gjennomført dialogkonferanser i hele Trøndelag med 

fokus på kompetanse, framtidas skole og ny yrkesfaglig struktur  

https://www.trondelagfylke.no/framtidasskole 

I tillegg er det gjennomført egne møter med alle de videregående skolene, samt noen 

bransjemøter og regionale møter. Behovet for lærlinger blir også kartlagt i løpet av høsten. 

Fylkesrådmannen sender ut høringsnotatet på ny yrkesfaglig struktur i Trøndelag medio 

september 2019. I høringsnotatet beskrives det hvordan tilbudet i de tre neste årene er tenkt 

lagt, dvs lokalisering av de ulike utdanningsprogrammene og programområdene blir 

beskrevet. Kapasiteten innenfor de ulike utdanningene blir lagt fram senere. Høringsfristen er 

25. oktober 2019, og saken blir behandlet politisk i hovedutvalg for utdanning i perioden 
november/desember 2019.

I perioden januar-mars gjennomføres møter med skolene som grunnlag for å kunne fastsette 

kapasitetstall for hver enkelt skole og region. Dette igjen med utgangspunkt i politiske vedtak. 

Søknadsfristen for å søke til vgo er 1. mars 2020 
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