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Opplæringsmodellene – læretid i bedrift 
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Besluttende organ  Rådgivende organ  Tariffpartene  

Representasjon - Samarbeidet med partene i arbeidslivet  



-  Sluttkompetansebeskrivelser 
-  Retningslinjer for læreplanutvikling 
-  Bidratt i egne deler i 

fellesfaglæreplaner 
-  Foreslått medlemmer til 

læreplangrupper 
-  Kontaktperson fra faglige råd 

Samarbeid med partene i arbeidslivet 



Ny tilbudsstruktur i fag- og yrkesopplæring 

Bygg- og 
anleggsteknikk 

Elektrofag og 
datateknologi 

Helse- og oppvekstfag 

Naturbruk 

Restaurant- og matfag 

Teknologi- og 
industrifag 

Design og håndverk 

Service og samferdsel 

Håndverk, design og 
produktutvikling 

Frisør, blomster, interiør 
og eksponeringsdesign 

Informasjonsteknologi 
og medieproduksjon Salg, service og reiseliv 



Overordnet del - verdier og prinsipper  

•  Erstatter generell del, læringsplakaten og prinsipper for 
opplæringen 

•  Gjelder all opplæring 
•  Verdiløft 
•  Føringer for opplæringen 
•  Prinsipper for praksis 
•  Begrepene elev, lærer og skole 
•  Skole og bedrift er likeverdige læringsarenaer 
•  Samisk innhold 

 



Kompetanse 

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og 
ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og 
ukjente sammenhenger og situasjoner. 
Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og 
kritisk tenkning. 



Læreplanstruktur i fagfornyelsen 

Fag- og timefordeling 

Overordnet del 

Læreplaner 

Om faget 

Kompetansemål og 
vurdering 

Opplæringsloven 

Vurderingsordning 



Om faget 
Oppsummerer programområdet 
•  Fagets relevans og sentrale verdier 

•  Elev/lærling 
•  Samfunn 
•  Arbeidsliv 

•  Hvilke verdier er særlig relevant for programområdet? 

•  Kjerneelementer 
•  Det mest sentrale innholdet i programområdet 

•  Tverrfaglige temaer 
•  Folkehelse og livsmestring 
•  Demokrati og medborgerskap 
•  Bærekraftig utvikling 

•  Grunnleggende ferdigheter 



Fagrelevans og sentrale verdier  

 

Vg2 drone handler om operasjoner på ubemannede farkoster multirotor og fixed wing 
opptil 25 kg i EASA (European Union Aviation Safety Agency) i minimum kategoriene 
åpen og spesifikk. Det handler også om å tilrettelegge for operasjoner utført av 
ubemannede farkoster under vann. Videre handler det om bruk av nyttelast, sensorer 
og bearbeiding av data. Videre skal programfagene bidra til driftssikre og 
velfungerende ubemannede farkoster. De skal imøtekomme en stadig mer teknologisk 
utvikling innenfor luftfart, basert på gjeldende nasjonalt og internasjonalt regelverk.  
 

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg2 drone skal bidra 
til elevsamarbeid uavhengig av kjønn og kultur. Programfagene skal stimulere til 
nysgjerrighet og nøyaktighet gjennom arbeid med ubemannede farkoster. Arbeid med 
dronefaglige arbeidsoppgaver og operasjoner skal bidra til at elevene opplever 
mestring og utvikler identitet og selvbilde. 
 



Kontroll, vedlikehold og klargjøring 
Kjerneelementet kontroll, vedlikehold og klargjøring 
handler om å tilpasse, kontrollere og vedlikeholde 
ubemannede farkoster med sensorer og nyttelast før, 
under og etter operasjoner. 
Operasjoner 
Kjerneelementet operasjoner handler om planlegging, 
risikovurdering, gjennomføring, dokumentasjon og 
evaluering av operasjoner utført av ubemannede 
farkoster. Det innebærer også samarbeid med andre 
fagområder. 
Flysikkerhet 
Kjerneelementet flysikkerhet handler om 
sikkerhetstiltak i tråd med gjeldene regelverk. 
Menneskelige, teknologiske, organisatoriske faktorers 
påvirkning på operasjoner og systematisk 
sikkerhetsarbeid inngår også i kjerneelementet, 
Energi og kommunikasjon 
Kjerneelementet energi og kommunikasjon handler om 
energikilden til ubemannet farkost og identifisere og 
redusere risiko i operasjonell drift. Ulike typer 
kommunikasjonssystemer og kommunikasjon med 
andre luftromsbrukere inngår også i kjerneelementet. 
 

Kjerneelementer – vg2 drone  

Det viktigste faglige 
innholdet 
•  Begreper  
•  Kunnskapsområder 
•  Metoder 
•  Tenkemåter 
•  Uttrykksformer 



Grunnleggende ferdigheter 

•  Redskaper for læring og utvikling. Forutsetning for å kunne 
vise kompetanse. 

•  Rammeverket ble oppdatert i 2017 
•  Muntlige ferdigheter 
•  Å kunne lese 
•  Å kunne skrive 
•  Å kunne regne 
•  Digitale ferdigheter 



•  Operasjon og flysikkerhet  
•  300 årstimer 

•  Nyttelast, sensorer og bearbeiding av data  
•  177 årstimer 

Programfagene på vg2 drone 

Innholdet i de to 
programfagene skal så langt 
det er mulig ikke bygge på 

hverandre.  



Kompetansemål 

•  Mer enn lister over ferdigheter 
•  Ny kompetansedefinisjon 
•  Kompetansemålsettet skal til sammen dekke ny 

kompetansedefinisjon 



Mål for opplæringen er at lærlingen 
skal kunne 
•  planlegge, dokumentere, gjennomføre og 

evaluere operasjoner og vedlikehold i henhold 
til gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet, 
arbeidslivets behov, og reflektere over og 
begrunne de valgene som er gjort 

•  …… 
•  …… 
•  utføre operasjoner innenfor og utenfor 

synsrekkevidde med UAS (Unmanned Aircraft) 
multirotor og fixed wing opptil 25 kg i EASA 
(European Union Aviation Safety Agency) i 
minimum kategoriene åpen og spesifikk	

 

Eksempel  



Underveisvurdering 

•  Fagspesifikk 
•  Fremme læring 
•  Utvikle kompetanse i faget 
•  Danne grunnlag for tilpasset opplæring 
•  Skal gi støtte til læreren og instruktøren 



Underveisvurdering vg2 drone i skole 
Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse. 
Elevene viser og utvikler kompetanse i operasjon og flysikkerhet når de bruker 
kunnskaper, ferdigheter og kritisk tenkning til å løse arbeidsoppgaver i programfaget.  
 
Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom 
varierte arbeidsoppgaver. Læreren kan gi arbeidsoppgaver som dekker begge 
programfagene. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i 
operasjon og flysikkerhet. Elevene skal få mulighet til å uttrykke hva de opplever at de 
mestrer, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre 
læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle 
kompetansen sin i programfaget. 



Standpunktvurdering 

•  Fagspesifikk 
•  Uttrykk for samlet kompetanse ved avslutningen av 

opplæringen 
•  Bred kompetanse, jf. kompetansedefinisjonen 



Vurderingsordning 

•  Beskriver eksamensordning for vg2 opplæring i skole 
•  Beskriver fag- og svenneprøve for vg3 opplæring i bedrift 

Operasjon og flysikkerhet og Nyttelast, sensorer og bearbeiding av data:  

Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene 
inngår. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen skal ha 
forberedelsesdel. 



Holde deg oppdatert 

Utdanningsdirektoratet 

udir.no/fagfornyelsen 
udir.no/overordnetdel 
 
www.udir.no  
 https://vimeo.com/600222992/d17340a884		

  


