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Uttalelse fra faglig råd for bygg- og anleggsteknikk - høring av forslag til 
læringsutbyttebeskrivelser for fag- og yrkeskompetanse og innpassing 
av fag- og yrkeskompetanse i et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 
livslang læring 
 
Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet datert 07.01.10. I brevet inviteres det til høring av 
forslag til læringsutbyttebeskrivelser (deskriptorer) for fag- og yrkeskompetanse og innpassing av 
fag- og yrkeskompetanse i et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. 
 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk behandlet høringssak i møte 25. mars 2010. Rådet fattet 
følgende enstemmige vedtak: 
 
 
Vedtak: 

1. Nivåplassering 
Det faglige rådet har vurdert lærefagene mot EQF sine nivåbeskrivelser av kunnskaper, ferdigheter og 
kompetanse, og mener det vil være riktig å plassere alle bygg- og anleggstekniske fag på nivå 4. 

2. Læringsutbyttebeskrivelser 
Rådet ser det vil være vanskelig å komme fram til felles læringsutbyttebeskrivelser når disse skal dekke over 180 
lærefag som kan ligge på tre ulike nivåer innen EQF. Det faglige rådet mener derfor at hvert enkelt lærefag bør 
vurderes direkte mot EQF sine nivåbeskrivelser av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse. Rådet vil derfor 
anbefale at det ikke utvikles felles læringsutbyttebeskrivelser for fag- og yrkesopplæring. 

3. Slik EQF presenteres, skal nivå 6-7-8 være forbeholdt høyskole- og universitetsutdanninger. Dette gir ikke rom for 
dokumentasjon av livslang læring, slik det var forutsatt. Fagarbeidere med lang erfaring og etterutdanning kan, 
etter rådets oppfatning, oppnå et læringsutbytte på høyskole- og universitetsnivå. Rådet ber derfor om at det 
vurderes å etablere en egen skala for fag- og yrkesopplæring. 

 
Vi ber Kunnskapsdepartementet vurdere det faglige rådets synspunkter i det videre arbeidet med 
det europeiske kvalifikasjonsrammeverket. 
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