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Innkalling til rådsmøte 6. desember 2017 / FRNA  
 
 
Tid:  Onsdag 6. desember 2017 kl 12.00 – 16.001 
Sted: Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15 b, Oslo. Møterom 3, 1. etg. 
 
Part Tilstede Meldt forfall 
Arbeidsgiver Inger Johanne Sveen, Spekter 

Bjørn Lauritzen, MEF 
Øyvind Andre Haram, Sjømat Norge 
Petter Nilsen, NHO Mat og drikke (vara for 
Espen) 

Espen Lynghaug, NHO 
Mat og drikke  

Arbeidstaker Arvid Eikeland, Fellesforbundet  
Audun Statuland, Norges Fiskarlag 

Astrid Mikalsen, Norsk 
Sjømannsforbund  

Pedagogisk 
personell 

Trine Merethe Paulsen, Utdanningsforbundet 
Knut-Eirik Svendsen, SL 
Henning Bratthammer, Utdanningsforbundet 

 

Annen 
organisasjon 

Inger Anita Smuk, Norske Reindriftsamers 
Landsforbund  

 

KS Bodil Onsaker Berg  
Ove Austmo  

 

Elevrepresentant Molly Gibson, Elevorganisasjonen  
Sekretariat/Udir Aina Helen Bredesen (fung. fagansvarlig for 

rådet) 
 

 
 
Dagsorden for møte 6– 2017 
 
1.6.17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2.6.17 Planlegging av rådets arbeid 
3.6.17 Ny revidert læreplan i reindriftsfaget 
4.6.17 Forslag til læreplangruppemedlemmer i fiske og fangst 
5.6.17 Innspill forslag nye fagområder for godkjenning av NOKUT (yrkesfaglig 
utdanning fra utlandet) 
6.6.17  Havbrukstekniker 
7.6.17 Om voksenagronom og rekruttering i faget 
8.6.17 Rådets tanker om rådsovergripende saker 
9.6.17 Høring: Forslag til nye endringer i privatistordningen på yrkesfag  
10.6.17 Høring om yrkesspesifikke deker i læreplanene norsk, engelsk og 
samfunnskunnskap 
11.6.17 Orienteringssaker fra AU 
12.6.17 Orienteringssaker fra Udir  
13.6.17 Eventuelt 
 
 
 
 
                                                           
1 Fellesdel for flere faglige råd fra kl 10.00 – 11.15 i auditoriet, se egen innkalling.  
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DAGSORDEN  
 
1.6.17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Forslag til vedtak: 
Godkjent 
 
 
2.6.17 Planlegging av rådets arbeid  
Saken var på agendaen på rådsmøtet 1. november 2017. Med utgangspunkt i innspill fra rådet, 
har AU jobbet videre med planen.  
 
Vedlegg til saken:  

• «Utkast til plan for rådsarbeidet i FRNA» 

Vedtak:  
 
 
3.6.17 Ny revidert læreplan i reindriftsfaget 
Læreplangruppen har utarbeidet forslag til reviderte tekster om formålet, hovedområdene og 
grunnleggende ferdigheter i læreplan for opplæring i bedrift for reindriftsfaget. Dette, samt brev 
fra Norske reindriftssamers Landsforening som gir retning til læreplangruppas mandat er 
medfølger innkallingen og sakspapirene. 
  
Vi ber det faglige rådet vurdere og kommentere tekstene, og særlig se på følgende: 
   

• I søknaden om revidering av læreplanen blir det fremhevet nye rammevilkår for reindrift 
og teknologiske nyvinninger som er tatt i bruk. På hvilken måte gjenspeiles dette i 
tekstene?  

 
• Formålet med faget i et samfunnsperspektiv skal si noe om hva faget skal fremme, bidra 

til eller legge grunnlaget for på en kort og konsis måte. På hvilken måte tilfredsstiller 
teksten dette? 

 
• Formålet med faget i et individperspektiv skal si noe hvilken kompetanse opplæringen skal 

bidra til. På hvilken måte tilfredsstiller teksten dette? 

 
• På hvilken måte tilfredsstiller teksten i hovedområdene fagets sentrale innholdselementer? 

 
• Er teksten om grunnleggende ferdigheter på fagets premisser? 

 
• Henviser forklaring til endringene mandatet for revidering?  

 
• Er teksten språklig tilgjengelig for sektor? 

  
Vi tar sikte på å sende revidert læreplanen med kompetansemål i god tid før møte i FRNA 
26.2.2018 
 
Vedtak: 
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4.6.17 Forslag til læreplangruppemedlemmer i fiske og fangst 
Utdanningsdirektoratet ber Faglig råd for naturbruk om forslag på personer som kan sitte i en 
læreplangruppe for å revidere læreplan for Vg2/ fiske og fangst.  
 
Vi ber om å få navn på personer og kontaktinformasjon, og at disse er blitt kontaktet og sagt seg 
villige til å sitte i en læreplangruppe.  
 
Vi trenger forslagene innen fredag 15. desember kl. 15.00 på e-post til ute@udir.no  
 
Vedtak: 
 
 
5.6.17 Innspill forslag nye fagområder for godkjenning av NOKUT (yrkesfaglig 
utdanning fra utlandet) 
Fagansvarlig har tidligere sendt ut epost fra NOKUT der sier at de i løpet av siste del av november 
2017 kommer til å utvide godkjenningsordningen med Estland, Lativa og Litauen. Da vil 
godkjenningsordningen være gjeldende for fem land og 15 kvalifikasjoner.  
 
NOKUT ønsker å utvide med ytterlige nye kvalifikasjoner våren 2017. Med tanke på utvidelse 
ønsker NOKUT innspill til hvilke fagområder som kan være aktuelle. Det er viktig både med 
kjønnsbalanse og etterspørsel i arbeidslivet. NOKUT ønsker innspill innen 11.12.17. 
 
AUs innstilling er at dette ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt. 
 
Vedtak:  
 
 
6.6.17  Havbrukstekniker 
Saken ble behandlet i rådsmøtet 1. november 2017. Rådet fattet vedtak om å opprette en 
arbeidsgruppe bestående av Arvid Eikeland, Øyvind Haram og Knut-Eirik Svendsen.  
 
I tillegg ønsker AU å utvide arbeidsgruppen. AU foreslår at Halvor Mortensen og Stig Stensen blir 
med i gruppen. Mortensen er sentral som koordinator for arbeidet som er gjort i Ytre Namdal og 
det er han som skriver fagskolesøknaden. Stensen, jobber som fagarbeider på oppdrettsanlegg i 
Salmar ASA. Han er i tillegg Hovedtillitsvalgt for de ansatte.  
 
AU ønsker også at arbeidsgruppen utarbeider et mandat for arbeidet, samt en fremdriftsplan. 
 
Vedtak:  
 
 
7.6.17 Om voksenagronom og rekruttering i faget 
Inger Johanne Sveen i rådet orienterer kort om Nasjonal modell voksenagronom og orienterer om 
tildelte midler for 2018. 
 
 
8.6.17 Rådets tanker om rådsovergripende saker 
AU ønsker at rådet diskuterer hvilke råd det er naturlig for FRNA å ha dialog med, og om det er 
saker som er av rådsovergripende karakter som FRNA mener alle rådene burde diskutere 
sammen. 
 
Vedtak:  
 
 
9.6.17 Høring: Forslag til nye endringer i privatistordningen på yrkesfag  
Utdanningsdirektoratet forbereder en høring med forslag til endringer i privatistordningen i 
programfag på yrkesfag. Før forslaget sendes på høring ønsker direktoratet å informere faglige 
råd om høringsutkastet. Direktoratet ønsker å publisere høringen så snart som mulig og ber 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
mailto:ute@udir.no


   Side 4 av 4 

 

FAGLIG RÅD FOR NATURBRUK 
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 

e-post: post@utdanningsdirektoratet.no 
 

derfor om at saken tas opp på rådsmøtet 6. desember 2017. Saken vil bli presentert på 
fellesdelen av rådsmøtene.  
 
Eventuelle tilbakemeldinger gis innen 11. desember 2017.  
 
Vedtak: 
 
 
10.6.17 Høring om yrkesspesifikke deker i læreplanene norsk, engelsk og 
samfunnskunnskap 
Utdanningsdirektoratet skal sende forslag om yrkesspesifikke deler i læreplaner i fellesfagene på 
yrkesfag ut på offentlig høring. Høringsbrev ligger i departementet for godkjenning, og 
publiseringsdato vil være 6.12 eller 13.12.17. Det er ønskelig om en kortere høringsfrist enn tre 
måneder, noe som betyr at rådet ikke vil rekke behandle saken i neste rådsmøte. 
 
Fordi høringen ikke er publisert enda, og kanskje ikke når møtet avholdes, vil representanter fra 
Avd3eling for læreplanutvikling i Utdanningsdirektoratet komme og presentere høringen i de 
respektive rådsmøtene. Det settes av 15 min til presentasjon og 15 min til spørsmål.  
 
Representant fra direktoratet kommer til FRHO kl 1330-1400. 
 
Vedtak:  
 
 
11.6.17 Orienteringssaker fra AU 
 
12.6.17 Orienteringssaker fra Udir  
 
13.6.17 Eventuelt 
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Plan for rådsarbeidet i FRNA i perioden 2017-2021 
 
Dette dokumentet gir en oversikt over temaområdene/sakene FRNA vil jobbe særskilt 
med i perioden 2017-2021.  
 
Dokumentet skal være dynamisk, og det vil bli endringer i dokumentet underveis i 
oppnevningsperioden.  
 
Forsøket 2+2-modell agronom og gartner  

- Forsøket pågår til 2020.  
- FRNA må følge forsøket tett 
- Første delrapport fra forskningsmiljøet foreligger 1. april 2018. FRNA ønsker å få 

presentert delrapporten.  
- AU mener det bør avholdes en evalueringssamling høsten 2018.  
- AU ønsker også vurdere om rådet kan avholde en dialogkonferanse som 

omhandler forsøket med 2+2-modell 

Rekruttering:  
- AU har registrert at det har kommet midler til «voksenagronomen» over 

statsbudsjettet (LMD) 
- AU mener det er behov for mer kunnskap om hvem vi utdanner for, både om de 

blå og grønne fagene. Trine og Bodil jobber videre med en skisse til søknad/sak til 
Udir. 

- Oppfølging av Fagarbeiderundersøkelsen 

Grenseoppgang andre fag  
- FRNA har over en lenger periode diskutert tematikken, eksempelvis når det 

gjelder salgsgartner, naturbasert reiseliv og utedelen av idrettsanleggsfaget. 
Problemstillingen bør løftes opp til en større, prinsipiell diskusjon, eksempelvis på 
fellesdelen av rådsmøtet i desember. Kan dette eksempelvis løses med moduler?    

- Rådet bør vurdere å gi innspill til Lied-utvalget1  

Læreplanendring fiske og fangst  
- Rådet avventer tilbakemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet. Trine har 

sendt epost, men ikke fått svar.  
- Rådet må følge forsøket med modulbaserte læreplaner. 

Læreplanendring akvakultur  
- Rådet avventer fortsatt omfanget av et sertifikat. I tillegg må saken ses i 

sammenheng med det potensielt nye faget havbrukstekniker. Saken ligger inntil 
videre på is.  

- Denne læreplanen skal ses i sammenheng med ønske om å opprette 
havbrukstekniker som eget lærefag 

Det grønne skiftet 
- Dette bør være en plattform for rådets arbeid 
- Fagopplæring har også en næringsutvikling og kompetanseendring som er aktuelt 

å se dette opp i mot 
 

                                                           
1 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utval-skal-sja-pa-vidaregaande-opplaring/id2569177/  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utval-skal-sja-pa-vidaregaande-opplaring/id2569177/


29.11.2017 
 

Fylkesbesøk i 2018  
- På rådsmøtet 18.9.2017 ble det fremmet forslag om å reise til Lofoten. Der kan 

man ha fokus på ulike deler av utdanningsprogrammet.  
- AU drøftet på AU-møte 16.10.2017 om det kunne vært hensiktsmessig med et 

mer konkret fokus, eks. knyttet til havbrukstekniker.  
- Et annet alternativ til tema er det grønne skiftet – hvordan slår «trenden» inn på 

næringsutøvelse og opplæringen? 
- Aktuelt tidspunkt: Dersom erfaringskonferansen forsøk 2+2 agronom og gartner 

legges til høsten 2018, vil våren 2018 passe best. AU foreslår tre dager, inkl. reise 
og rådsmøte.  

 
Tilbudsstrukturen og arbeid med læreplaner, fagfornyelsen og sertifikater 
 
Utviklingsredegjørelsen 2017-2021 
 
Vekslingsmodellen 
 
Regionale kompetansesentre 
 
Uløste oppgaver basert på utviklingsredegjørelsen 
 

- Idrettsanlegg og gartnerfaget, knyttet mot parkanleggsdrift, greenkeeper 

 
Havbrukstekniker som nytt lærefag 



Forslag til endringer i Vg3 reindrift med kommentarer 
Dagens læreplan i Vg3 reindriftsfaget Forslag til revidert læreplan Forklaring til endring 
Formål  
Reindriftsutøveren arbeider innenfor rammen av et siidafellesskap 
og et foretak, som i tradisjonell sammenheng ofte er et 
familieforetak. Reindriftens betydning som næring, 
matvareprodusent, levemåte og grunnlag for samisk kultur bygger 
på kunnskaper og praksiser som videreføres og utvikles på siida- 
og foretaksnivå.  

Formålet med faget er å legge grunnlag for å bevare og utvikle en 
økologisk, økonomisk og kulturell bærekraftig samisk reindrift og 
reindrift i tamreinlag. Faget skal sikre rekruttering av fagarbeidere 
som alene og i et arbeidsfellesskap kan stå for forvaltning av egne 
rein, arbeid med enkeltrein og drift av siidaflokk, og som ivaretar 
etikk og dyrevelferd og økologisk forvaltning av reinbeiteområder. 
Faget skal legge grunnlag for ivaretakelse og bruk av tradisjonelle 
kunnskaper i reindriften. Faget skal også legge grunnlag for 
nytenkning og utvikling, som sammen med de tradisjonelle 
kunnskapene vil kunne brukes til å møte utfordringer som den 
lokale, regionale, nasjonale og internasjonale utviklingen fører med 
seg.  

Opplæring i reindriftsfaget skal utvikle lærlingens kunnskaper og 
ferdigheter innen ulike arbeidsoppgaver i reindriftsutøvelsen. 
Opplæringen skal gi kompetanse om enkeltrein og reinflokk, om 
dyrevelferd og driftsforhold, reindriftens ressursgrunnlag, ulike 
driftsmidler, egen sikkerhet i ulike arbeidssammenhenger og 
kvalitetskrav til ulike produkter. Videre skal opplæringen gi en 
plattform for personlig utvikling, utvikling av sosial kompetanse og 
kompetanse i konfliktløsning, som samsvarer med kravet til 
selvstendighet og evne til å samarbeide med andre, både innenfor 
og utenfor egen siida og distrikt.  

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen kan delta i 
informasjonsutveksling, vurderinger og beslutninger i et 
arbeidsfellesskap, og forberede lærlingen til å arbeide selvstendig 
og gjøre selvstendige vurderinger og beslutninger.  

Formål 
Reindrift er i all hovedsak en nomadisk driftsmåte som 
bruker naturgitte beite- og leveområder for rein. Disse 
områdene henger sammen med en årssyklus med arealer 
som egner seg til å dekke reinens ulike behov. Reinen har 
på sin side vært utnyttet allsidig, og har gitt produkter som 
har vært omsatt på et bredt marked. Samtidig har man 
utnyttet andre naturgitte ressurser innenfor siidaens 
årssyklusområde. Dette er to sider ved reindriftskunnskap 
og –arbeid, som har vært ivaretatt av siidafellesskapet og 
av de familieforetakene som inngår i siidafellesskapet. 
Faget skal gi grunnleggende forståelse for og mestring av 
arbeid og oppgaver innenfor disse to sidene ved reindriften. 
 
Formålet med faget er å videreføre grunnleggende 
kunnskaper og ferdigheter i det årlige arbeidet med 
enkeltrein og flokker. Faget skal sikre rekruttering av 
fagfolk som med kunnskap og ferdigheter skal ivareta en 
godt fungerende reindrift i foretak og siida, og i forholdet 
mellom siidaer. Det skal videre sikre rekruttering av fagfolk 
som med kunnskap og ferdigheter har et solid grunnlag for 
å vurdere nytten av og eventuelt ta i bruk ny kunnskap og 
nye arbeidsformer i reindriften.  
 
Opplæringen i reindriftsfaget skal utvikle lærlingens 
kompetanse innenfor ulike arbeidsoppgaver i den daglige 
reindriften. Videre skal opplæringen utvikle evnen til å delta 
i intern informasjonsutveksling og vurderinger som 
grunnlag for beslutninger i fellesskap. Lærlingen skal også 
kunne gjøre og begrunne egne, selvstendige beslutninger i 
den daglige driften. Opplæringen skal gi kompetanse om 
rein som individ, som kategorier av rein og som flokk, og 
om dyrevelferd i tilknytning til reinens adferd og til 
driftsforhold. Videre skal opplæringen gi kompetanse om 
siidaens landskap og øvrige omgivelser for å kunne å ta 
vare på flokken. Lærlingen skal kjenne til bruken av ulike 
driftsmidler knyttet til utøveren, enkeltreinen og flokken, og 
om sin egen sikkerhet i ulike arbeidssammenhenger. Videre 
skal opplæringen gi en plattform for personlig utvikling, 
utvikling av sosial kompetanse og evne til dialog i samsvar 

Innledes med en mer eksplisitt 
definisjon av hva reindrift mest 
grunnleggende forstås som mht. 
bruk av land, utnyttelse av rein og 
andre naturressurser tilknyttet 
reindriften og organisering av 
reindrift.  I tidligere har noe av 
dette vært forstått implisitt. Ny 
tekst, definisjonen, tydeliggjør 
bedre hva fokus må være på i 
tilegnelsen av grunnleggende 
forståelse av reindrift og praktisk 
mestring av reindriftsutøvelse. I 
dag er det kanskje viktigere enn 
noen gang å ha den tradisjonelle, 
praksisnære forståelsen av reinens 
og dens omgivelser i bunnen, som 
et solid utgangspunkt for læring og 
erfaringsbygging utover 
opplæringstiden. Denne typen 
opplæring får man heller ikke i 
andre sammenhenger enn i en 
praksisnær opplæring i 
foretak/familieforetak og siida. 
I teksten har vi tatt bort 
vidtfavnende begreper som best 
fungerer som ressurser i generelle 
diskurser omkring reindrift. Disse 
er erstattet av formuleringer med 
større fokus på tilnærmingsmåter i 
læringsøyemed. Eksempel på det er 
«økologisk, økonomisk og kulturell 
bærekraftig» reindrift. I den 
generelle redegjørelsen for formålet 
med opplæringen er det vist til de 
aspekter av reindrift som er knyttet 
til det daglige arbeidet i reindriften. 
I dette er det selvsagt 
berøringspunkter med f.eks. 
offentlig forvaltning og politiske 



Gjennom opplæringen skal lærlingen kunne finne ut om egne 
forutsetninger og interesser, og hvordan disse kan innpasses 
innenfor rammen av arbeids- og ansvarsfordeling i reindriftens 
organisasjon. Opplæringen skal også bidra til kunnskap som kan 
anvendes i oppdrag eller yrker knyttet til reindrift og annen 
naturbruk og naturforvaltning.  

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev. Yrkestittel er 
fagarbeider i reindriftsfaget.  

 

med kravet til selvstendighet og evne til å samarbeide med 
andre, både innenfor og utenfor egen siida og eget distrikt. 
 
Gjennom opplæringen skal lærlingen finne ut om egne 
forutsetninger og interesser, og hvordan disse kan 
innpasses i arbeids- og ansvarsfordelingen innenfor 
foretaket, siidaen og distriktet. Opplæringen skal også bidra 
til kunnskap som kan brukes i oppdrag eller yrker knyttet til 
reindrift og annen naturbruk og naturforvaltning.  
 
Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev. 
Yrkestittelen er fagarbeider i reindriftsfaget. 
. 
 

mål for reindriften, der ulike 
spørsmål aktualiseres, men dette 
er ting som ikke rokker ved fokuset 
på å lære og mestre/gjøre de 
grunnleggende tingene i 
reindriftsutøvelsen.  
Det er også her tatt hensyn til at 
man i dag har og i fremtiden vil ha 
flere nivåer og typer utdanning i 
reindriftsfag, dvs. fagskole og 
høgskole-/universitetsutdanning. 
Innenfor fagskolen ligger det an til 
å tilby sertifiseringskurs der slike er 
påkrevd og videreutdanning 
innenfor ledelse i produksjon og 
drift av foretak, siida og distrikt. 
Høgskole/universitetet tilbyr 
teoretisk utdanning innenfor ulike 
fagspesifikke og tverrfaglige 
emner. 
 

 

Struktur  

Gammel  Foreslått  Forklaring til endring 
Felles programfag: 
 
Reindriftsfaget består av to 
hovedområder. Hovedområdene utfyller 
hverandre og må ses i sammenheng.  

1. Drift på foretaksnivå 
Hovedområdet omfatter arbeid med 
enkeltrein, ivaretakelse og utnyttelse av 
råstoff og omsetning av ulike produkter 
av rein og reindriftsrelaterte ressurser. 
Videre omfatter hovedområdet 
tilrettelegging av personlig arbeidsutstyr 
og daglige arbeidsforhold, samt bruk og 

Felles programfag 
 
Reindriftsfaget består av to hovedområder. 
Hovedområdene utfyller hverandre og må 
ses i sammenheng.  

1. Drift på foretaksnivå 
Hovedområdet omfatter arbeid med 
enkeltrein, ivaretakelse og utnyttelse av 
råstoff. Videre omfatter hovedområdet 
tilrettelegging av personlig arbeidsutstyr og 
daglige arbeidsforhold, samt bruk og 
ivaretakelse av foretaksenhetens utstyr og 
infrastruktur. Kompetanse om egen 

Under drift på foretaksnivå er følgende tatt ut: «… og omsetning av ulike 
produkter av rein og reindriftsrelaterte ressurser.» Det er gjort fordi det øvrige 
som er nevnt under punktet allerede er omfattende emner. Hva som omsettes 
og hvordan i de ulike familieforetak, vil variere. Det er således uklart hva som 
skal legges i det forannevnte som er tatt ut. For øvrig kan arbeid med 
omsetning innenfor reindrift være noe som først og fremst forstås å høre 
innenfor feltet ledelse, og generelt ikke en daglig virksomhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ivaretakelse av foretaksenhetens utstyr 
og infrastruktur. Kompetanse om egen 
sikkerhet i ulike arbeidssammenhenger 
er også sentralt i hovedområdet.  

 
 
 

2. Drift på siidanivå 
Hovedområdet omfatter arbeid med 
siidaens/gruppens reinflokk. Vurderinger 
om ivaretakelse av reinflokkens behov, 
som selvbergende dyr i sitt eget 
naturmiljø, er sentralt i hovedområdet. 
Oppgavene består i å holde kontroll over 
flokken på siidaens eget beiteområde, 
ivareta dyrevelferd og iverksette 
forbyggende tiltak mot rovdyrskader. 
Videre omhandler det planlegging av og 
deltakelse i felles arbeidsoppgaver i 
tilknytning til fellesanlegg og driftsutstyr 
og deltakelse i diskusjoner om 
reindriftens ressursgrunnlag, 
organisering, oppgaver og betydning i 
samfunnet.  

sikkerhet i ulike arbeidssammenhenger er 
også sentralt i hovedområdet.  

 

 

2. Drift på siidanivå 
Hovedområdet omfatter arbeid med 
siidaens/gruppens reinflokk. Sentralt i 
hovedområdet er ivaretakelse av 
reinflokkens behov som selvbergede dyr i 
sitt eget naturmiljø, heri deltakelse i 
overveielser og evalueringer knyttet til 
dette. Oppgavene består i å holde kontroll 
over flokken på siidaens eget område, 
ivareta dyrevelferd og arbeide forbyggende 
mot rovdyrskader. Videre omfatter det 
deltakelse i planlegging og gjennomføring 
av arbeidsoppgaver i tilknytning til 
fellesanlegg og driftsutstyr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Noe er språklige redigering, uten at innhold er endret. Øvrige endringer er 
gjort i tråd med prinsippet om at fokus og avgrensning må legges på 
tilegnelsen av grunnleggende forståelse og mestring av reindriften. Det er lagt 
vekt på læring innenfor det daglige arbeidsfellesskap. Strøket her er 
«deltakelse i diskusjoner om reindriftens ressursgrunnlag, organisering, 
oppgaver og betydning i samfunnet.» Dette er omfattende diskurser som 
fordrer stor deltakelse på arenaer utover de praksisnære arenaer i reindriften. 
Erfaring fra de sistnevnte arenaer representerer, på den annen side, en 
verdifull inngang til disse diskurser på et senere tidspunkt, hvis kandidaten 
skulle fatte interesse for å utvikle seg i den retningen. 

 

Grunnleggende ferdigheter  

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I Vg3 reindriftsfaget   forstås 
grunnleggende ferdigheter slik:  

Gammel  Foreslått Forklaring til endring 
Å kunne uttrykke seg muntlig i reindriften innebærer å 
kommunisere med andre for å sikre reinens velferd og 
for å oppnå effektive prosesser. En må kunne forklare 
partnere og medarbeidere hva en gjør, hvorfor, og å 
kunne drøfte ulike situasjoner og beslutninger i den 
daglige driften. I denne sammenhengen er det viktig å 

Å kunne bruke muntlige ferdigheter i reindriften 
innebærer å kommunisere med andre for å sikre 
reinens velferd og for å oppnå effektive prosesser. En 
må kunne forklare partnere og medarbeidere hva en 
gjør, hvorfor, og kunne drøfte ulike situasjoner og 
beslutninger i den daglige driften. I denne 

Det er gjort noen endringer vedrørende de å beskrive 
og forklare for folk utenfor den daglige reindriften. 
Dette er snakk om et vidt felt, og kan være svært 
utfordrende hva gjelder de mer komplekse 
sammenhenger som også innbefatter spesifikke 
termer og begreper på samisk. Grunnleggende 



kunne bruke samisk fagterminologi. Prosesser og 
produkter skal også kunne beskrives og forklares for 
kunder, myndigheter og andre.  

sammenhengen er det viktig å kunne bruke 
reindriftssamisk fagterminologi. En må også kunne 
beskrive og forklare elementære sider ved arealbruk, 
arbeidsprosesser og produkter for andre enn 
reindriftsutøvere.  

ferdighet må her avgrenses til det lett oversettelige og 
lettfattelige sider ved arealbruk, arbeidsprosesser og 
produkter. 

Å kunne uttrykke seg skriftlig i reindriften innebærer å 
kunne skrive høringsuttalelser, rapportere og 
dokumentere i henhold til krav som gjelder for 
næringa. Å kunne uttrykke seg skriftlig omfatter også 
å kunne delta i digital kommunikasjon og 
informasjonsutveksling. 

Å kunne skrive i reindriften innebærer å kunne 
rapportere og dokumentere i henhold til krav som 
gjelder for næringa. Videre innebærer det å kunne 
utforme skriftlige forslag til endringer i gjeldende 
bruksregler ogdistriktsplaner, samt utforme saker og 
vedtak i reinbeitedistriktet.  

Her er tatt ut forventning om å kunne skrive 
høringsuttalelser, og erstattet med det å kunne delta i 
rapporterings-/dokumenteringsrutiner, og 
tilbakekommende formell saksbehandling i 
arbeidsfellesskapet.  

Å kunne lese i reindriften innebærer å lese form, spor, 
bevegelse og lyd i naturen og landskapet. Videre må 
man kunne anvende bruksanvisninger, 
produktbeskrivelser og forstå utvalgt fagstoff. Man må 
også kunne orientere seg i aktuelle lover og lovverk, 
og delta i debatt om næring og næringsinteresser i 
ulike medier og fora.  

Å kunne lese i reindriften innebærer å lese form, spor, 
bevegelse og lyd i naturen og landskapet. Videre må 
man kunne anvende bruksanvisninger, 
produktbeskrivelser og forstå utvalgt fagstoff. Man må 
også kunne orientere seg i aktuelle lover og lovverk, 
og aktuelle næringstilknyttede saker i ulike medier og 
fora.  

Endring som innebærer å kunne følge med på aktuelle 
ting som foreligger/omtales skriftlig, i stedet for å 
kunne delta i debatter (siste del) 

Å kunne regne i reindriften innebærer å bruke tall og 
beregninger for å gjennomføre og dokumentere drift 
og produksjon. Å kunne utarbeide og forstå tabeller, 
diagram, statistikk for reindrifta er sentralt for å kunne 
tolke resultat og variasjon fra år til år, innad i områder 
og mellom områder.  

Å kunne regne i reindriften innebærer å bruke tall og 
beregninger til dokumentasjon av drift og produksjon. 
Å kunne forstå tabeller, diagram og statistikk for 
reindrifta er sentralt for å kunne tolke resultat og 
variasjon fra år til år, innad i og mellom distrikter og 
områder. 

Fokus her er grunnferdigheter i begge deler av det 
tosidige forholdet mellom erfaringer i feltet og 
lesning/tolkning av representasjoner av reindrift 
gjennom statistisk materiale om reindrift. Her er ikke 
med ferdigheter i fylling av meldinger og oppgaver i 
henhold til krav som gjelder for næringa. Dette er 
administrative sider av foretak/siida/distrikt som 
inngår i ledelsesfeltet, og til dels også sider som settes 
bort til å bli gjort av regnskapsfirmaer. 

Å kunne bruke digitale verktøy i reindrifta innebærer 
intern kommunikasjon, informasjonsinnhenting og – 
utveksling. Videre innebærer det formidling, 
presentasjon, kalkulasjon, og tilrettelegging for 
regnskapsføring. Å kunne bruke digitale kart og 
benytte digitale instrumenter hører naturlig inn under 
dette.     

Å kunne bruke digitale ferdigheter i reindrifta omfatter 
å kunne delta i digital kommunikasjon og 
informasjonsutveksling, internt i reindriftssystemer og 
i forhold til andre. Videre omfatter det innhenting og 
utveksling av informasjon på både det fagteoretiske 
og praktiske felt. Å kunne bruke digitale kart og 
benytte digitale instrumenter hører naturlig inn under 
dette. 

Med samme begrunnelse som i forannevnte punkt er 
ting som hører inn under administrative, 
regnskapsmessige forhold tatt bort. 

 

 



Kompetansemål 

Gammel  Foreslått Forklaring til endring 
Drift på foretaksnivå 

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne  

  

• planlegge og avgjøre til hvilke tider i året og 
under hvilke værforhold ulike tradisjonelle 
arbeidsoppgaver knyttet til enkeltrein kan 
utføres ut fra dyrevelferds- og driftsmessige 
hensyn 

  

• utføre ulike arbeidsoppgaver knyttet til 
enkeltdyr i tråd med gjeldende regelverk 

  

• vurdere og tilpasse tradisjonelle og nye 
arbeidsmåter til etiske og 
dyrevelferdsmessige regler  

  

• identifisere avvik fra normal tilstand og 
adferd hos enkeltdyr og iverksette 
hensiktsmessige tiltak i tråd med gjeldende 
regelverk 

  

• velge, bruke og ta vare på yrkesrelevante 
kjøretøy, utstyr og tekniske hjelpemidler 

  

• forberede forsyninger og utstyr til ulike 
arbeidsoppgaver 

  

• identifisere rein på grunnlag av reinmerker    
• foreta utvelgelse av slakt- og livdyr ut fra 

produksjons- og driftsmål 
  

• utføre bedøving og avliving etter gjeldende 
regelverk 

  

• utføre videre slakteprosess etter avliving i 
tråd med generelle hygieneprinsipper og 
ivareta råstoff til duodji og tradisjonell mat 

  

• videreforedle produkter fra rein til eget bruk 
og for salg i henhold til gjeldende 
kvalitetskrav 

  

• utnytte lokale naturressurser i produksjons- 
og driftøyemed 

  

• bruke gjeterhund i driften og praktisere 
hundehold etter gjeldende regelverk 

  



• vurdere risiko og ivareta helse, miljø og 
sikkerhet i foretaket 

  

• vurdere på hvilke måter disposisjoner i 
foretaket har betydning for produktivitet og 
lønnsomhet 

  

 

Gammel  Foreslått Forklaring til endring 
Drift på siidanivå 

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne  

  

• vurdere og avgjøre i samråd med andre 
tidspunkter for ulike arbeidsoppgaver knyttet 
til reinflokken utfra hensyn til drift, årssyklus 
og klimatiske variasjoner. 

  

• alene og sammen med andre utføre tilsyn av 
reinflokk, og flytting og arbeid med samlet 
flokk. 

  

• i fellesskap med andre samle og drive rein inn 
i arbeidsgjerde, utføre fellesoppgaver i 
arbeidsgjerdet og bringe flokken tilbake til 
valgt beite- og hvileområde.  

  

• avpasse arbeidsmåter etter flokkens adferd 
og kondisjon, terreng, føre og andre forhold i 
omgivelsene og ivareta etiske og 
dyrevelferdsmessige hensyn  

  

• i samarbeid med andre planlegge, sette opp, 
bruke, vedlikeholde og forvalte driftsutstyr og 
felles anlegg 

  

• undersøke og beskrive beite- og driftsforhold 
for rein og flokker, samt vurdere 
beitetilgjengelighet med tanke på dyrevelferd 
og iverksetting av nødvendige tiltak. 

  

• vurdere risiko for sammenblanding og tap av 
kontroll over flokk, og sette i gang 
avvergende tiltak 

  

• fastslå tilstedeværelse av rein på grunnlag av 
tradisjonell beskrivelse og metode for 
gjenkjennelse ut i fra kjønn, alder, tilstand, 
utseende og merke. 

  

• orientere seg og ferdes i terrenget under 
ulike naturforhold, og vurdere egen sikkerhet  

  



• kommunisere med andre utøvere om terreng, 
vær, driftsforhold og klimatiske variasjoner. 
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Til faglig råd for naturbruk 
 
 

Revidering av læreplan for Vg2 fiske og fangst – Forslag til medlemmer i 
læreplangruppe 
 

Bakgrunn 
 
Faglig råd for naturbruk anbefaler med støtte fra Sjøfartdirektoratet og en 
bransjesammensatt arbeidsgruppe, revisjon av læreplanen i felles programfag Vg2 fiske- og 
fangst med følgende begrunnelse: 
 

 Endring i internasjonalt regelverk for hindring av forurensing. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-30-488 
 

 Målene i læreplanen ligger på et for høyt nivå. 
Gjeldende læreplan har kompetansemål som kvalifiserer for sertifikat D5. Det er 
foreslått å senke kravet til D5L/fiskeskipper C. 
Det er foreslått å redusere kravet til radiosertifikat fra ROC til VHF/SCR. 
Det er foreslått å senke kravene til økonomikunnskap, rederidrift og driftsmetoder. 
 

 Programfaget «fangst og reiskap» får for liten plass. 
Programfaget bør fokusere mer på grunnleggende kompetanse innen redskapsfag. 

Disse punktene vil utgjøre læreplangruppas mandat. Læreplangruppa skal vurdere 
endringen i «Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger», og 
hvordan dette kan løses i læreplanen. Videre skal læreplangruppa vurdere om reduserte 
krav til sertifikater kan skape rom for flere kompetansemål innen redskapslære. 

Læreplangruppa skal også vurdere behov for endringer i Vg3/opplæring i bedrift i fiske og 
fangst basert på de endringer de foreslår i Vg2-planen. 

På bakgrunn av rådets ønske om en vurdering av valgfrie programfag der elevene kan velge 
mellom fordypning i nautikk eller redskapslære informerer vi om at 
Kunnskapsdepartementet ikke har åpnet for valgfrie programfag på Vg2. 

Bestilling til faglig råd 
 
Utdanningsdirektoratet ber faglig råd for naturbruk om forslag på personer som kan sitte i 
en læreplangruppe for å revidere læreplan for Vg2/ fiske og fangst. 
 
Vi ber om å få navn på personer og kontaktinformasjon, og at disse er blitt kontaktet og 
sagt seg villige til å sitte i en læreplangruppe. 

  
Vi trenger forslagene innen fredag 15. desember kl. 15.00 på e-post til ute@udir.no  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-30-488
mailto:ute@udir.no
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Rammebetingelser for arbeid i læreplangruppe 
Arbeidet i læreplangruppen skal utføres innenfor de rammer og føringer som er gitt i: 
 

 Retningslinjer-for-utforming-av-lareplaner-for-fag- 
 Rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter 
 Skriftlige og muntlige veiledninger fra Utdanningsdirektoratet 

 
 
For arbeid utført i en læreplangruppe gis følgende honorar: 
 
Leder av læreplan gruppen honoreres med kr. 581,- pr time for arbeid i møter og kr 439,- 
pr time for møteforberedelser og arbeid utenfor møter.  
 
Øvrige medlemmer honoreres med kr 439,- pr time for arbeid i og utenfor møter. 
Timerammen for arbeidet er 60 timer for leder av læreplangruppen og 30 timer for 
medlemmer. 
 
Dekning av reise- og oppholdsutgifter ved møter i læreplangruppen er etter statens satser. 
 
 
 
Vennlig hilsen  
  
  
  
Bjørg Rafoss Tronsli Unni Teien 
Fung. avdelingsdirektør seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Retningslinjer-for-utforming-av-lareplaner-for-fag-/
http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/
http://www.sph.dep.no/
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