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Sted: Utdanningsdirektoratet, møterom 3, 1. etg  
 
 
Dagsorden: 
 
11.2.2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
12.2.2017 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 4/2016 
13.2.2017 Høringer 
14.2.2017 Fagutvalg med FRTIP 
15.2.2017 Evaluering av oppnevningsperiode 
16.2.2017 Vurdering på Vg2 
17.2.2017 Forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne i yrkesfagene 
18.2.2017 Forslag til sakkyndige for godkjenning av utenlandsk utdanning 
19.2.2017 Orienteringssaker 
20.2.2017 Eventuelt 
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11.2.2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

Forslag til vedtak: 
 Godkjennes 
 
12.2.2017 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 1/2017 

 
Forslag til vedtak: 

 Godkjennes 
 
Saksdokumenter (vedlagt): 

- Referat fra rådsmøte nr. 1/2017 
 
13.2.2017 Høringer 
 

- Forskrift om klage på vedtak om godkjenning av utenlandsk fagopplæring 
 

Departementet sender nå forslag til forskriftsbestemmelse om klage på høring.  
Departementet foreslår å etablere en klagenemnd for godkjenningsordningen av utenlandsk 
fagopplæring som NOKUT administrer. Departementet foreslår at klagenemnd som skal behandle 
klager om utenlandsk fagopplæring oppnevnes av departementet. Departementet foreslår at 
nemnda ikke skal ha mindre enn 3 medlemmer. For å sikre kompetanse i nemda om 
forvaltningslovens bestemmelser foreslår departementet at nemndas leder skal tilfredsstille 
kravene til lagdommere etter domstolloven. Departementet foreslår at bestemmelsen om 
klageordning inntas i forskrift til opplæringsloven. 
 
Sekretariatet mener at etablering av en klageordning for kandidater som ber om en vurdering av 
sin utenlandske utdanning er i tråd med prinsippet om klageadgang på enkeltvedtak. Høringen 
oversendes til de faglige rådene som selv vurderer om de har innspill til høringsforslaget eller om 
saken behandles som en orienteringssak i rådene. 
 
Høringsfristen er 20.05.2017. 
 
Saksdokumenter (lenke): 

- Høringsdokumenter: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forskrift-om-klage-pa-vedtak-om-
godkjenning-av-utenlandsk-fagopplaring/id2539311/ 
 

- Høring av forslag til ny generell del av læreplanverket 
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny generell del av læreplanverket 
for grunnopplæringen på høring. Vedlagt oversendes høringsbrev samt høringsutkast til generell 
del av læreplanverket. 
 
Udir anbefaler at de faglige rådene vurdere og gir innspill på om fag- og 
yrkesopplæringsperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i høringsutkastet.   
 
Høringsfrist er 12. juni 2017. Av hensyn til framdriften ber departementet om at høringsfristen 
overholdes. 
 
AU foreslår at FRRM svarer på høringen. Rådsmedlemmer som har innspill til høringen kommer 
med disse i møtet. Espen Lynghaug tar ansvar for videre oppfølging.  
 
Saksdokumenter (lenke): 

- Høringsdokumenter: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/verdiloft-i-skolen/id2542689/ 
 

- Høring - Fagbrev på jobb 
Regjeringen sender på høring forslag om "Fagbrev på jobb". Ordningen skal gi flere mulighet til å 
gå opp til fag- eller svenneprøve. Tiltaket ble varslet av Regjeringen i Meld. St. 16 (2015–2016) - 
Fra utenforskap til ny sjanse. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med partene i arbeidslivet. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forskrift-om-klage-pa-vedtak-om-godkjenning-av-utenlandsk-fagopplaring/id2539311/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forskrift-om-klage-pa-vedtak-om-godkjenning-av-utenlandsk-fagopplaring/id2539311/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/verdiloft-i-skolen/id2542689/
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De faglige rådene vurderer selv om de ønsker å avgi høringssvar i saken. 
 
Høringsfrist: 19.05.2017 
 
AU ettersender et forslag til svar/utkast i forkant av rådsmøtet.  
 
Saksdokumenter (lenke): 

- Høringsdokumenter: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fagbrev-pa-
jobb/id2547137/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=
Utdanning-04.04.2017 

 
14.2.2017 Fagutvalg med FRTIP 
FRRM vedtok på rådsmøte nr. 3/2016 å forespørre FRTIP om å opprette et fagutvalg om 
matindustrien.  
 
Rådet har oppnevnt Merete Helland og Helga Hjeltnes fra rådet til å sitte i utvalget. FRTIP har 
oppnevnt Tone Belsby og Ellen Møller. Gruppen vil lage et mandat og plan for arbeidet når FRTIP 
har oppnevnt medlemmer. Første møte i gruppen blir 25. april kl 09.00 – 11.00. 
 
Rådet gir innspill til mandatet i rådsmøtet.   
 
15.2.2017 Evaluering av oppnevningsperiode 
Rådet vedtok på rådsmøte nr. 4/2016 å sette evaluering av oppnevningsperioden på dagsorden i 
løpet av våren 2017. Sekretariatet har også sendt de faglige rådene en bestilling om å lage en 
rapport for oppnevningsperioden (var inkludert i innkalling til fellesdelen av rådsmøtene 15. og 
16. februar): 
 

Utdanningsdirektoratet ber med dette de faglige rådene om å utarbeide en rapport fra 
oppnevningsperioden 2012 - 2017.  
 
Med bakgrunn av rapportene fra de faglige rådene vil sekretariatet utarbeide en 
oppsummering som vil danne grunnlaget for det videre arbeidet i rådene i neste 
oppnevningsperiode.  
 
Direktoratet foreslår følgende disposisjon for de faglige rådenes rapport:  
1. Innledning og sammensetning av det faglige rådet  
2. Møteaktivitet og fylkesbesøk med begrunnelser og læringsutbytte  
3. Saker som er blitt behandlet  
4. Oppfølging og resultatoppnåelse av utfordringer i forhold til rådenes 
utviklingsredegjørelser  
5. Fremtidige utfordringer  
6. Vurdering av oppnevningsperioden  
 
Omfanget på rapporten skal være på 3 - 4 sider.  
 
Rapporten sendes Utdanningsdirektoratet v/ Karl Gunnar Kristiansen innen 24.6.2017. 

 
Tidlig utkast til rapport følger vedlagt. Rådet kommer med innspill i møtet. AU foreslår at rådet 
godkjenner en endelig versjon av rapporten i rådsmøtet i juni.  
 
Saksdokumenter (vedlagt): 

- Tidlig utkast til rapport for oppnevningsperioden 
 
16.2.2017 Vurdering på Vg2 
Rådet vedtok på rådsmøte nr. 4/2016 å jobbe videre med vurdering gjennom hele 
opplæringsperioden våren 2017. Sekretariatet har på oppdrag fra AU satt i gang en 
minikartlegging av praksis i fylkeskommunene knyttet til gjennomføring av tverrfaglig eksamen 
på Vg2, og særlig hvorvidt fylkeskommunene benytter trekkeksamen. Rådet fikk svar fra få 
fylkeskommuner, og vedtok på rådsmøte nr. 1/2017 å kontakte skolene i de fylkene vi ikke hadde 
fått svar fra. Et oppdatert resultatet fra kartleggingen følger vedlagt.  
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fagbrev-pa-jobb/id2547137/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=Utdanning-04.04.2017
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fagbrev-pa-jobb/id2547137/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=Utdanning-04.04.2017
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fagbrev-pa-jobb/id2547137/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=Utdanning-04.04.2017
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Saksdokumenter (vedlagt): 
- Resultat fra minikartlegging om gjennomføring av tverrfaglig eksamen Vg2 (oppdatert) 
- Tilbakemeldinger på ny henvendelse til fylkeskommunene (oppdatert) 

 
17.2.2017 Forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne i yrkesfagene 
Kunnskapsdepartementet har i oppdrag 12-16 gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utvikle 
moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne 
på videregående opplærings nivå. Oppdraget er en oppfølging av Meld St 16 (2015-2016) Fra 
utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring. 
 
Kirsten Waarli i Udir orienterer om forsøket i rådsmøtet. Se saksdokument til FRRM vedlagt. 
 
Saksdokumenter (vedlagt): 

- Saksdokument til rådsmøte i FRRM 20.04 
- Utlysning av forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne  
- Oppdragsbrev 12-16 (vedlegg 1 til utlysning) 
- Utlysning – Rammer og prinsipper – Forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring 

for voksne (vedlegg 2 til utlysning) 
- Utlysning – notat – Forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne 

(vedlegg 3 til utlysning) 
 
18.2.2017 Forslag til sakkyndige for godkjenning av utenlandsk utdanning 
Rådet har oversendt følgende kandidater til NOKUT per 6.4.2017: 
 

- Pølsemaker: 
Steinar Moe (Nortura, NHO)  
Kurt Standnes (Lærer, foreslått av NHO) 
Egil Ove Wulvig (Nortura, foreslått av KS) 
Michael Bjerkaas (Nortura, NHO) 
Bjørn Johansen (vara, NNN) 
 
- Slakterfaget: 
Steinar Moe (Nortura, NHO) 
Egil Ove Wulvig (Nortura, foreslått av KS) 
Michael Bjerkaas (Nortura, NHO) 

   
- Butikkslakter: 
Kurt Standnes (Lærer, foreslått av NHO) 
Michael Bjerkaas (Nortura, NHO) 
Jan-Erik Olafsen (Grilstad, foreslått av NNN) 

 
Rådet tar en runde på status i rådsmøtet.  
 
19.2.2017 Orienteringssaker 
 

- Deltakelse på møter 
 

- Utstyrssituasjonen i videregående opplæring 
Bjørn Johansen orienterer.  
 

o Saksdokumenter (lenke): 
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/utstyrssituasjonen-i-
videregaende-skole/  

 
- Fellesdel faglige råd 5. og 6. april  

 
Agenda:  
1. Yrkesfaglærerløftet  
2. Praksisbrevet  
3. Søkere til videregående opplæring 2017-18  
4. Elektronisk reiseregning for rådsmedlemmer – erfaringer  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/utstyrssituasjonen-i-videregaende-skole/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/utstyrssituasjonen-i-videregaende-skole/
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Espen Lynghaug og Gunnar Bakke deltok fra FRRM. 
 
Saksdokumenter: 

- Saksdokumenter fellesdel 5. og 6. april (vedlagt) 
- Presentasjoner fra fellesmøtet finnes på https://fagligerad.no/  

 
- Status – læremiddelutvikling i smale fagområder 

Det ble i fellesdelen av rådsmøtet 15. og 16.2.17 orientert om at det skal gjennomføres en 
enkel kartlegging av behovet for læremidler i smale fagområder. Direktoratet ba de faglige 
rådene om å utpeke en representant for arbeidet. FRRM utpekte Helga Hjeltnes til rådets 
representant.  

 
- Orientering fra Udir 

o Status tilbudsstruktur og høring 
- Delmål 4 i oppdraget med å gjennomgå tilbudsstrukturen på yrkesfag 

 
Vi informerer om at Kunnskapsdepartementet i samråd med 
Utdanningsdirektoratet har forlenget fristen for å levere delmål 4 i oppdraget 
med å gjennomgå tilbudsstrukturen. Ny frist for deloppdraget er satt til 31. 
oktober 2017 (opprinnelig frist var 31.mai). 
  
Delmål 4 i oppdragsbrev 11-14 handler om å vurdere, og komme fram til 
forslag om hvordan tilbudsstrukturen kan vedlikeholdes/oppdateres og 
endres i et mer kontinuerlig perspektiv, slik at behovet for større 
gjennomganger reduseres. 
 
Utdanningsdirektoratet leverte svar på delmål 1-3 i rapporten som ble 
oversendt KD 1.september 2016. Høringen for ny tilbudsstruktur på yrkesfag 
ble utsatt og er nå varslet å komme ut 2.mai. Vi mener det er riktig å bruke 
noe mer tid på besvarelsen av delmål 4, slik at vi fullt ut kan dra nytte av 
erfaringene i arbeidet med gjennomgangen. 

  
o Informasjon om utvidelse av ordningen med godkjenningsordning for vurdering av 

utenlandsk fagutdanning 
Faglig råd for naturbruk (FRNA) gjorde følgende vedtak på rådsmøtet 15. april 
2017, sak 10.1.17d:  

Faglig råd for naturbruk ønsker å vite når NOKUT vil utvide ordningen – både 
når det gjelder fag og andre land enn Tyskland og Polen. FRNA ber Udir 
undersøke med NOKUT hva som er fremdriftsplanen for ordningen.  

 
Udir videresendte vedtaket til NOKUT, som oversendte kopi av et brev til 
Kunnskapsdepartementet (KD) om vedrørende utvidelse av ordningen.  
 

- Saksdokumenter (vedlagt): Brev fra NOKUT til KD vedrørende utvidelse av 
ordningen med godkjenningsordning for vurdering av utenlandsk 
fagutdanning 

 
- Flytskjema 

 
Forslag til vedtak:  
Rådet tar sakene til orientering 

 
20.2.2017 Eventuelt 
 

https://fagligerad.no/


Postadresse: 
Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO 

Telefon: 
+47 23 30 12 00 

E-post: 
post@utdanningsdirektoratet.no 

Bankgiro: 
7694 05 10879 

Besøksadresser: 
Schweigaards gate 15 B, Oslo  
Britveien 4, Molde  
Parkgata 36, Hamar 

Telefaks:  
+47 23 30 12 99 

Internett: 
www.utdanningsdirektoratet.no 
Org.nr.: 
NO 970 018 131 MVA 

IBAN: 
NO8876940510879 
BIC/SWIFT 
DNBANOKK 

 

 
 
Saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen 
 

Vår dato: 
8.02.2017 

Vår referanse: 
2017/121 

 Deres dato: 
 

Deres referanse: 
 

 
 
Faglige råd 
 
 
   
 
 
 
Oppdrag til de faglige rådene – Rapport fra oppnevningsperioden 
2012 - 2017 
 
 
Utdanningsdirektoratet ber med dette de faglige rådene om å utarbeide en rapport fra 
oppnevningsperioden 2012 - 2017.  
 
Med bakgrunn av rapportene fra de faglige rådene vil sekretariatet utarbeide en 
oppsummering som vil danne grunnlaget for det videre arbeidet i rådene i neste 
oppnevningsperiode.  
 
Direktoratet foreslår følgende disposisjon for de faglige rådenes rapport:  
 
1. Innledning og sammensetning av det faglige rådet  
2. Møteaktivitet og fylkesbesøk med begrunnelser og læringsutbytte  
3. Saker som er blitt behandlet  
4. Oppfølging og resultatoppnåelse av utfordringer i forhold til rådenes 

utviklingsredegjørelser  
5. Fremtidige utfordringer 
6. Vurdering av oppnevningsperioden 
 
Omfanget på rapporten skal være på 3 - 4 sider. 
 
 
Rapporten sendes Utdanningsdirektoratet v/ Karl Gunnar Kristiansen innen 24.6.2017. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

  
  
  
Karl Gunnar Kristiansen 
Sekretariatsleder                                                             
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referanse: 
2017/98 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
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Kunnskapsdepartementet 

 

 
 
 
 

Høringsuttalelse om Fagbrev på jobb 
Faglig råd for restaurant- og matfag viser til høring fra Kunnskapsdepartementet om Fagbrev på 

jobb. Rådet behandlet saken på vårt rådsmøte 20.04.17.  

 

Rådet er skeptiske til at det opprettes stadig flere nye veier fram til et fagbrev. Dette kan gå ut 

over kvaliteten på faglærte, samtidig som flere ulike opplæringsordninger kan bli uoversiktlig for 

bedriftene. Rådet etterlyser en gjennomgang av veiene fram til et fagbrev for å vurdere eventuell 

overlapp mellom ordningene. Rådet vil også bemerke at det er flere forhold ved 

Kunnskapsdepartementets forslag som ikke er avklart i høringsbrevet. Dette gjør at det er 

problematisk å ta stilling til høringsforslaget.   

 

Rådet konkluderer likevel med å være forsiktig positive til en innføring av Fagbrev på jobb. Det er 

flere forhold som må være på plass og som vi legger til grunn for at dette skal kunne 

gjennomføres. Intensjonen med Fagbrev på jobb må ivaretas slik at ordningen blir en mer 

fleksibel vei mot fag- og svennebrev, uten at kravet til kompetanse hos de som avlegger 

fagprøven reduseres. Kandidatene må gjennomgå en ordinær fag- eller svenneprøve, og 

kvaliteten på kandidatene som oppnår et fag- eller svennebrev må ikke forringes.  

 

Rådet har flere enkeltforhold som vi ønsker å bemerke i tråd med spørsmål i høringen. 

 

Rådet er enig i at det må utarbeides en personlig plan for opplæringen i Fagbrev på jobb med 

utgangspunkt i den enkeltes realkompetanse. Rådet spør samtidig om systemene som sikrer 

dette hos fylkeskommunene og i bedriftene er gode nok i dag. Det er uklart hvor opplæringen 

skal foregå og hvem som har ansvaret. Samtidig kan det kreve mye tid og ressurser for 

bedriftene.  

 

Departementet foreslår videre en adgang til å gå opp til fag- eller svenneprøve på grunnlag av en 

kortere praksis enn det som følger av praksiskandidatordningen. Rådet mener at dette kan 

fungere så lenge kandidatene faktisk får opplæring og veiledning. Kandidatene trenger 

mengdetrening for å bli god i et fag, men dette må foregå i en opplæringssituasjon heller enn i en 

arbeidssituasjon. Dette skiller praksiskandidatordningen og Fagbrev på jobb. 

 

Rådet mener ikke at Fagbrev på jobb automatisk skal gjelde for alle fag. Vi forutsetter at 

oppgaven med å vurdere hvilke fag det er aktuelt å inkludere i ordningen gjøres av de faglige 

rådene. Deltidsproblematikken som departementet trekker fram som en del av bakgrunnen for å 

innføre denne ordningen, er i varierende grad aktuell i alle våre bransjer. Rådet er åpen for å 

vurdere om enkeltfag fra utdanningsprogrammet for restaurant- og matfag skal kunne inngå i 

ordningen.  

 

Rådet er enige i departementets forslag til krav til relevant praksis før det tegnes lærekontrakt. 

Angående forslag til krav til praksis i kontraktsperioden, mener rådet at kandidatene må ha nok 

praksis til at de får en flyt og sammenheng i opplæringen. Rådet ber om at det vurderes om det 

skal være et gitt timeantall som skal kvalifisere til nødvendig realkompetanse og om det skal 

være et gitt timeantall som skal gjennomføres som læretid i bedrift. 

 

Til spørsmål i høringen om opplæring i fellesfag, mener det faglige rådet at det ikke bør stilles 

krav om fullført og bestått i fellesfagene for å gå opp til fag- eller svenneprøve. Rådet støtter 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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samtidig forslaget om at kandidatene må ha tilstrekkelig grunnleggende ferdigheter som sikres i 

opplæringen.  

 

Angående spørsmål om eksamensform, mener rådet at kandidatene bør gjennomgå en sentralt 

gitt skriftlig eksamen. Dette bidrar til å sikre en nasjonal standard.  

 

Tilslutt mener flertallet av rådet at fagbrev på jobb vil være krevende for bedriftene fordi 

kandidatene skal gjennomgå en kortere opplæring. Basistilskudd 1 bør derfor være 

utgangspunktet i denne ordningen. Representanten for KS skoleeier mener basistilskudd II blir 

riktig sats for ordningen Fagbrev på jobb.  

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Bjørn Johansen Espen Lynghaug 

rådsleder nestleder 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 
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