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Fagfornyelsen 
Planskissene i fagfornyelsen 

Planskissen for Kunst og håndverk blir behørig omtalt og kommentert andre steder i dette nummeret, men 

det er også to andre planskisser som bør få vår oppmerksomhet. Den ene er skissen for Arbeidslivsfag på 

ungdomstrinnet. Dette er et fag det må være naturlig for faget Kunst og håndverk å samarbeide med, og vi 

skal ikke se bort fra at det vil være KoH-lærere som er med og underviser i Arbeidslivsfag. 

 

Det andre faget som tiltrekker oss ekstra interesse er valgfaget Praktisk håndverk. Dette skal bli et nytt 

tilbud på ungdomstrinnet som skal settes ut i livet samtidig med implementeringen av fagfornyelsens nye 

læreplaner. Valgfaget Praktisk håndverk er et tiltak for å styrke yrkesfagene og rekruteringen til yrkesfag.  

Også her vil det være naturlig med et tett samarbeid med Kunst og håndverk, og det vil være naturlig at 

lærerne i KoH kan ta en stor del av ansvaret for et slikt fag. 

 

Yrkesfag  

Denne høsten starter arbeidet med nye læreplaner for yrkesfag. De nye læreplanene vil bli innført fra 

høsten 2020, og være ferdig implementert på alle trinn høsten 2022. det blir viktig for oss å følge nøye 

med på dette arbeidet fremover, da det vil gi noen pekepinner på hva som forventes av kompetanse hos 

de elevene som skal velge en yrkesfaglig karrierevei etter ungdomskolen.  

 

Overgangskompetanse  

Overgangskompetanse – både mellom trinnene i grunnskolen, mellom grunnskole og VGO, og videre til 

høyere utdanning – er for øvrig et område vi i alt for liten grad har diskutert. Kunst og design i skolen vil i 

tiden fremover se nærmere på dette, samtidig som vi ser at den kommende store kampsaken for fagfeltet 

vil bli å ta striden om lærernes kompetanse i våre fag i grunnskolen, særlig på barne- og mellomtrinnet. 

 

Lennart Johansson, 
Daglig leder i Kunst og design i skolen.  


