Vår saksbehandler: Eirik Bertelsen

Vår dato:
24.10.2017
Vårreferanse
: 2017/96

Deres dato:
Deres
referanse:

Innkalling til rådsmøte nr. 5 2017

Dato: 01.11.2017
Tid: 10:00 – 16:00
Sted: Utdanningsdirektoratet, Oslo
Møteramme fellesdel: kl. 10:00-11:15.
Lunsj kl. 11:15 – 12:00.
Rådsmøte kl. 12:00-16.00.
Dagsorden rådsmøte
40.5.2017
41.5.2017
42.5.2017
43.5.2017
44.5.2017
45.5.2017
46.5.2017
47.5.2017
48.5.2017
49.5.2017

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 4/2017
Publisering av foreløpig referat på rådets hjemmesider
Godkjenning av årsplan 2017-2018
Ny tekst på nettsiden for faglige råd
Fylkesbesøk 2018
Statistikk om restaurant og matfag
Fagbrev på jobb
Orienteringssaker
Eventuelt

FAGLIG RÅD FOR RESTAURANT- OG MATFAG
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00
e-post:post@utdanningsdirektoratet.no, internett http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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40.5.2017

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:
Godkjennes
41.5.2017

Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 4/2017

Saksdokumenter (vedlagt)
- Referat fra rådsmøte nr.4/2017
Forslag til vedtak:
Godkjennes med eventuelle endringer
42.5.2017

Publisering av foreløpig referat på rådets hjemmesider

Sekretariatet ønsker å publisere foreløpig referat på faglige råds hjemmesider etter hvert
rådsmøte. Begrunnelsen er at det kan gå lang tid fra rådsmøtet til det godkjennes.
Tidligere har praksis vært at referatet publiseres når rådet godkjenner referatet påfølgende
rådsmøte. Forslag til fremgangsmåte:
1. Fagansvarlig sender referat til AU og rådsmedlemmer for innspill.
2. Foreløpig referat publiseres på rådets hjemmesider.
3. Endelig referat publiseres på rådets hjemmesider etter neste rådsmøte.
Forslag til vedtak:
Godkjennes med eventuelle endringer i fremgangsmåte.
43.5.2017 Godkjenning av årsplan 2017-2018
Rådet drøftet i rådsmøte nr. 4 viktige arbeidsoppgaver for rådet den kommende tiden.
Arbeidsutvalget har utarbeidet et forslag til årsplan for 2017-2018, og tar sikte på at rådet skal
ha fem hovedmål for arbeidet det kommende året:
1.
2.
3.
4.
5.

Oppfølging av det videre arbeidet med tilbudsstrukturen.
Kvalitetssikring av vurderingsordningene. Det bør være en målsetting at fylkeskommunene
jobber under relativt like forhold når det kommer til lokalt gitt eksamen.
Gode utdanningsløp for alle.
Kartlegge utstyrs- og råvaresituasjon for de ulike lærefagene. Merk: rapport på
utstyrssituasjonen i VGS i de ulike utdanningsprogrammene kommer januar 2018.
Hvordan sikrer vi god representasjon fra alle partene innad i rådet? Flere av
rådsmedlemmene får fravær fra jobb i perioden rådsmedlemmene møter i rådet.

Arbeidsutvalget foreslår at rådet setter sammen en fremdriftsplan med konkretisering for hvordan
hovedområdene skal følges opp det kommende året.
Forslag til vedtak
Godkjennes med eventuelle endringer. Rådet blir enig om oppfølging av årsplanen.
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44.5.2017

Ny tekst på nettsiden for faglige råd.

Teksten til rådet på Utdanningsdirektoratets hjemmesider og på de faglige råds hjemmesider skal
oppdateres.
Saksdokumenter (vedlagt)
- Forslag til tekst.
Forslag til vedtak:
Godkjennes med eventuelle endringer
45.5.2017

Fylkesbesøk FRRM 2018

Rådene kan søke om å gjennomføre et fylkesbesøk i året. Hensikten med fylkesbesøk er dialog
mellom rådene og fylkeskommunene om utfordringer i utdanningsprogrammet. Rådet var på
fylkesbesøk i Oslo og Akershus i 2012, Rogaland i 2013 og Sør Trøndelag i 2014. Det ble ikke
gjennomført fylkestur i 2015 og den planlagte turen til Tromsø høsten 2016 ble avlyst.
Arbeidsutvalget foreslår å gjennomføre fylkesbesøk til Tromsø i september 2018 der
hovedfokuset ligger på bakerfaget. Arbeidsutvalget foreslår at fylkesbesøket kombineres med et
ekstra rådsmøte.
Forslag til vedtak
Arbeidsutvalget søker Utdanningsdirektoratet om fylkesbesøk.

46.5.2017 Statistikk om utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag.
Rådet ønsker å styrke sin statistikkkunnskap om utdanningsprogrammet. I arbeidet med
utviklingsredegjørelsen 2015-16 del 1 og 2 benyttet rådet seg mye av statistikk om rekruttering
og gjennomføring innen restaurant- og matfag i sin argumentasjon ovenfor
Utdanningsdirektoratet. Bruk av statistikk styrker rådet sin argumentasjon i arbeidet med f. eks
fremtidige endringer i tilbudsstrukturen, og arbeidsutvalget tror at rådet med fordel i den neste
perioden kan styrke kunnskapen sin på dette området.
Mye statistikk om utdanningsprogrammene finnes åpent tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets
side https://skoleporten.udir.no. En utfordring at ikke all denne statistikken er like tilgjengelig og
arbeidsutvalget foreslår derfor at rådet utnevner et rådsmedlem til statistikkressurs med ansvar
for å holde seg oppdatert på tilgjengelig statistikk om utdanningsprogrammet.
Utdanningsdirektoratet sin statistikkavdeling tilbyr opplæring til vedkommende over en dag.
Forslag til vedtak
Rådet utnevner en statistikkressurs.

47.5.2017

Fagbrev på jobb

Kunnskapsdepartementet sendte den 4. april 2017 på høring et notat med forslag om innføring
av Fagbrev på jobb. På grunnlag av høringsuttalelsene har departementet utarbeidet nytt forslag
til lovtekst.
Sekretariatets vurdering er at forslaget innebærer en viktig prinsipiell endring i forhold til
opplæring. Ordningen foreslås etablert uten at det stilles krav til fellesfag (kapittel 3.6 i
høringsnotatet).
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Departementet skriver at de ikke er kjent med at det skaper problemer i arbeidslivet eller for den
enkelte fagarbeider at det ikke stilles de samme kravene til fellesfag for praksiskandidater som
for lærlinger. Derfor mener departementet at det ikke er problematisk å utvide denne adgangen
til å gå opp til fagprøven til også å gjelde den nye ordningen.
Sekretariatet anbefaler at de faglige rådene reflekterer over følgende problemstillinger:
•
•

•

Fag- og svennebrev skal møte arbeidslivets behov for kompetanse. Hvordan vurderer
rådet ordningen Fagbrev på jobb med fritak for opplæring i fellesfag i forhold til
arbeidslivets behov for kompetanse i de ulike fag- og svennebrev?
Ordningen med fagbrev på jobb vil kunne omfatte kandidater som er ansatte i en bedrift
som ufaglært. Videre kan de etter ett års ansettelse tegne opplæringskontrakt med
bedriften som arbeidsplasskandidat. Departementet legger til grunn at en praksis på ett år
i full stilling er tilstrekkelig til å opparbeide nok kompetanse til at ordningen kan benyttes.
Når det tegnes kontrakt skal det gjøres fradrag for det året med praksis som kreves forut
for kontraktsinngåelsen og for eventuell realkompetanse. Kandidatene skal opp til en
prøve (samme prøve som praksiskandidater) og bestå denne før de kan fremstille seg til
fag- og svenneprøve. Kan ordningen med fagbrev på jobb være en konkurrent til dagens
lærlingordning?
Hva vil skje dersom flere oppnår fag- og svennebrev uten å ha bestått i fellesfag? Vil disse
ha nødvendige kvalifikasjoner til å gå videre på Y- veien, fagskolen og påbygg til
studiekompetanse (Vg4)?

Høringsfrist er 17. november 2017.
Høringsdokumentene finner dere her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ny-horing-fagbrev-pa-jobb/id2573670/
Saksdokumenter (Vedlagt):
- FRRM sin høringsuttalelse til Fagbrev på jobb.
Forslag til vedtak
Forslag til svar bygget på høringssvaret fra FRRM til Fagbrev på jobb supplert med innspill
fra diskusjonen under rådsmøtet.
48.5.2017
-

Orienteringssaker

FLYT-skjema. Vedlagt med innkalling.
NOKUT - konferanse om godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring.

49.5.2017

Eventuelt

Vår saksbehandler: Eirik Bertelsen

Vår dato:
11.09.2017
Vårreferanse
: 2017/96

Deres dato:
Deres
referanse:

Referat fra rådsmøte nr. 4 2017

Dato: 18.09.17
Tid: 10:00 – 16:00
Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm
Rådsmøte 12.30-15.30
Til stede:
Ole Michael Bjørndal
Einar Øverås (vara)
Gunnar Bakke
Gry Anita Holsing Odden (vara)
Astri Sjåvik
Daniel Karlsrud (vara)
Torbjørn Mjelstad
Inger Jorunn Åsbø (vara)
Lisbeth Sandtrøen
Geir Remme (vara)
Dina Gaupseth (vara)
Helga Hjeltnes
Trond Urkgjerde
Marit F. Danielsen (vara)
Eva Danielsen
Bjørn Johansen
Merete Helland
Irene Heimtun (vara)
Eva Erichsen
Jon Andre Pettersen (vara)
Sarah Solheim
Karl Gunnar Kristiansen
Eirik Bertelsen

NHO Reiseliv
NHO Reiseliv
NHO Mat og drikke
NHO Mat og drikke
KS
KS
KS
KS
KS
KS
Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet
Skolenes Landsforbund
NNN
NNN
Fagforbundet
YS
Norsk Sjømannsforbund
Elevorganisasjonen
Utdanningsdirektoratet AFY
Utdanningsdirektoratet AFY

Forfall
Espen Lynghaug
Einar Øverås (vara)
Øyvind Haram (vara)
Jens-Petter Hagen
Frank Schistad (vara)
Kirsti Strømhaug (vara)
Roard Arnt Fredlund (vara)

NHO Mat og drikke
NHO Reiseliv
Sjømat Norge
Fellesforbundet
Fellesforbundet
YS
Skolenes Landsforbund

FAGLIG RÅD FOR RESTAURANT- OG MATFAG
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00
e-post:post@utdanningsdirektoratet.no, internett http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Velkommen – v/ Karl Gunnar Kristiansen
Dagsorden:
29.4.2017
30.4.2017
31.4.2017
32.4.2017
33.4.2017
34.4.2017
35.4.2017

38.4.2017

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Presentasjonsrunde av nye medlemmer/ varamedlemmer i FRRM
Konstituering av FRRM- Valg
Observatør til FRRM
Godkjenning av referat rådsmøte 3 – 2017
Gjennomgang av mandat for faglige råd og retningslinjene
Planlegging av rådets arbeid
 Orientering om rådets arbeid
 Konkretisering av arbeidsoppgaver og fordeling av ansvarsområde
blant medlemmene i rådet. Fremdriftsplan for rådets arbeid.
Kort informasjon om bestilling av reiser og innsending av reiseregninger
Høring - forslag til endringer i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve,
praksisbrevprøve og kompetanseprøve
Søknad om forsøk i kokk- og institusjonskokkfaget fra Østfold fylkeskommune

39.4.2017

Eventuelt

29.4.2017

Godkjenning av innkalling og dagsorden

36.4.2017
37.4.2017

Vedtak:
Faglig råd for Restaurant og matfag godkjenner innkallingen til møte onsdag 18.09.2017.

30.4.2017

Presentasjonsrunde av nye medlemmer/ varamedlemmer i FRRM

Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

31.4.2017 Konstituering av FRRM- Valg
I henhold til mandat og retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og
Utdanningsdirektoratet skal rådet konstituere seg selv. Rådet velger leder og nestleder samt en
representant til arbeidsutvalget.
Vedtak:
Arbeidstakersiden fremmet forslag om Bjørn Johansen som leder. Arbeidsgiversiden fremmet
forslag om Gunnar Bakke nestleder. Helga Hjeltnes stilte seg til disposisjon som representant til
arbeidsutvalget. Alle forslagene ble enstemmig vedtatt.
Rådet besluttet at nestleder og leder bytter midtveis i perioden. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
32.4.2017 Observatør til FRRM
Noen av de faglige rådene har tidligere hatt observatør(er) til faglige råd. Observatører kan være
representanter fra andre offentlige myndigheter.
I den grad rådet ser at andre offentlige myndigheter kan bidra i rådets arbeid og belyse saker er
det anledning for rådene å søke Utdanningsdirektoratet om å få oppnevne observatører.
Søknaden må begrunnes.
Vedtak:
Rådet ser ikke behovet for å ha faste observatører på det nåværende tidspunktet.
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33.4.2017

Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 3/2017

Vedtak:
Faglig råd for restaurant- og matfag godkjenner referatet fra rådsmøte nr. 3/2017.

34.4.2017 Gjennomgang av mandat for faglige råd og retningslinjene
De faglige rådene har fått nytt mandat for oppnevningsperioden 2017 – 2021. I tillegg er det
utviklet nye retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og
Utdanningsdirektoratet. Fagansvarlig presenterer dokumentene på rådsmøte.
Etterfulgt av presentasjonen ble følgende saker drøftet:
1. Avgjørende innflytelse:
Det står i retningslinjene at de faglige rådene skal ha avgjørende innflytelse på læreplanene i
VG3. Hva er rammene for avgjørende innflytelse? Seniorrådgiver fra Utdanningsdirektoratet Karl
Gunnar Kristiansen konkretiserer for rådet hva det betyr. Forslagene som fremmes om endringer
i læreplanen må være innenfor rammeverket og være realistiske. Kristiansen slår fast at det som
står i mandatet ikke bare er fine ord, men at FRRM skal ha avgjørende innflytelse på læreplanene
i VG3.
Karl Gunnar Kristiansen informerte om at sekretariatet vil be om en konkretisering av hva som er
de ytre rammene for læreplanutvikling.
2. Hvordan ivareta dialogen med varamedlemmet.
Varamedlemmer opplever at de sjelden får informasjon utover referat om utvikling i saken.
Mange kjenner ikke den de er vara for. Karl Gunnar Kristiansen foreslo at dette kan diskuteres
videre i AU. Konklusjonen er at man trenger å få på plass bedre rutiner for orientering av
varamedlemmene i rådet.
3. Reaksjoner på at utenlandstur
Noen reaksjoner på at utenlandstur er trukket ut av rådsprogram i løpet av fireårsperioden.
Begrunnelsen for dette er at direktoratet mener at de tilgjengelige ressursene heller benyttes til
rådsaktiviteter.
4. Rådenes arbeidsform
Rådsleder Bjørn Johansen reiser spørsmål om hvorfor det i retningslinjene er vedtatt fire
dagsmøter i året. Karl Gunnar Kristiansen informerer om at man ved behov for flere møter kan
søke om å avlegge flere rådsmøter. I forlengelsen etterlyser Bjørn Johansen en klar oversikt over
endringer i retningslinjer og mandat for de faglige rådene.
Vedtak:
Faglig råd for restaurant- og matfag tar informasjonen om mandat for faglig råd og
retningslinjene til orientering
35.4.2017

Planlegging av rådets arbeid
 Orientering om rådets arbeid
 Drøfting av arbeidsoppgaver i rådet.
Sekretariatet ønsker at de faglige rådene allerede nå starter drøfting av viktige arbeidsoppgaver i
tiden som kommer. Intensjonen med en slik drøfting er å utvikle en fremdriftsplan for de ulike
arbeidsoppgavene og fordele ansvarsområder blant medlemmene.
Forslag til vedtak:
Basert på innspillene i diskusjonen arbeider arbeidsutvalget videre med en årsplan for arbeidet i
rådet.
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1. Bjørn Johansen ga en orientering om rådets arbeid i forrige periode.
Mest arbeid ble investert i tilbudsstrukturen og utviklingsredegjørelsen i perioden. Rådet leverte
innspill til en rekke høringsuttalelser i perioden.
Det forrige rådet mente at følgende saker burde prioriteres i den kommende perioden.
1. Følge opp tilbudsstrukturen
2. Kvalitetssikring av vurderingsordningen,
3. Hvordan løser vi kompensasjon for fravær fra jobb i perioden rådsmedlemmene møter i
rådet for de som ikke får dekket fra arbeidsgiver/ egen organisasjon.
4. Elever med særskilte behov.
5. Utstyrssituasjon og råvaresituasjon for de ulike lærefagene.
Bjørn Johansen understreker at han tror det i denne perioden vil bli mye arbeid med
tilbudsstrukturen. Det sluttes opp om forslagene fra forrige råd
Utover disse overnevnte punktene drøftet rådet ytterligere to punkter.
2. Økt antall læreplasser og rekruttering
Karl Gunnar spilte inn forslaget om arbeid med økt antall læreplasser. SRY har dette som
prioritert oppgave og han utfordret rådet til å reflektere rundt dette. Det foreslås at statistikken
kan bearbeides noe slik at man kan få frem nyansene og avstanden mellom de ulike lærefagene i
FRRM. Det påpekes at det er utfordringer med rekrutteringen til utdanningsprogrammet. Det blir
foreslått at rekruttering bør prioriteres foran læreplasser.
Et annet perspektiv er at det er tvilsomt om rådet har mandat til å arbeide med
rekrutteringsspørsmålet. En forbedret tilbudsstruktur er rådets svar for å øke rekrutteringen til
fagene. Konklusjonen er at rekruttering til utdanningsprogrammet bør være med videre på
agendaen.
3. Manglende kvalifiserte instruktører.
En utfordring er at det ikke bare er problemer med rekrutteringen, men også at bedriftene ikke
klarer å tilrettelegge for lærlingene med tanke på kvalifiserte instruktører. Videre er useriøse
aktører med på å svekke rekrutteringsgrunnlaget i bransjene.
Vedtak:
Basert på innspillene i rådsmøtet utarbeider arbeidsutvalget et utkast til årsplan for arbeidet i
rådet. Utkast til årsplan vil bli behandlet videre på rådsmøte 1.november.
36.4.2017 Kort informasjon om bestilling av reiser og innsending av reiseregninger
Fra 1. Januar 2017 skal alle reiseregninger leveres elektronisk. Vedlagt innkallingen finner dere
informasjonsskriv vedrørende elektroniske reiseregninger.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering
Valg av møteplass
Det reises spørsmål om hva som er årsaken til at møtene legges til Oslo. Seniorrådgiver Karl
Gunnar Kristiansen orienterte at årsaken i all hovedsak er økonomi.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering
37.4.2017

Høring - forslag til endringer i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve,
praksisbrevprøve og kompetanseprøve
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Utdanningsdirektoratet sender på høring forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven §§ 348 til 3-68 om fag-, svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøven. Direktoratet foreslår både
endringer i innhold og struktur. Det foreslås også noen endringer i del VI om
dokumentasjon. Enkelte endringer gjøres også i kapittel. 4 om voksne og i forskrift til
friskoleloven. Høringsdokumentene ligger vedlagt denne innkallingen.
Høringsvektøyet finner dere her:
https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#133
Utdanningsdirektoratet har selv tatt initiativ til å revidere bestemmelsene i forskrift til
opplæringsloven kapittel 3 del VII om fag-, svenne- og kompetanseprøven. Med unntak av
enkelte små tilføyelser, har disse bestemmelsene ikke vært endret siden 2009, og
tilbakemeldinger fra skolesektoren og bedrifter viser at det er behov for å foreta visse endringer.
Formålet med revisjonen er å endre de bestemmelsene som ikke fungerer etter sin hensikt, og
bidra til å gjøre bestemmelsene i delkapittelet tydeligere og enklere.
I prosessen har direktoratet involvert fylkesmenn, fylkeskommuner og faglige råd (vedlagt finner
dere innspill fr FRRM). De har kommet med synspunkter på hva som bør og ikke bør endres i
dagens bestemmelser. Disse innspillene har, sammen med direktoratets egne erfaringer, utgjort
grunnlaget for forslagene til endring.
Høringsfrist er 16. oktober 2017.
Sekretariatet gav en kort presentasjon av sentrale problemstillinger i høringen på rådsmøte.
Følgende problemstillinger ble drøftet.
1. Er dere enig i at begrepet «læretida» erstatter «opplæringstida»?
Rådet er enig i dette.
2. Støtter dere at fag-, svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøven som hovedregel skal
avholdes før læretiden er ute?
Noe diskusjon rundt dette, men rådet støtter at fag-, svenne-, praksisbrev og kompetanseprøven
som hovedregel skal avholdes før læretiden er ute. Tungtveiende er argumentene om at
lærlingene trenger gyldig kontrakt med tanke på forsikring og at forsinket avholdelse av prøven
kan føre til forsinkelse i videre studieløp for lærlinger som ønsker y-veien eller påbygg. Det var
også viktig for rådet at hvis det hensiktsmessig bør være et større handlingsrom for når prøven
kan avholdes. Hvis både bedrift og lærling ønsker det er det mulig å avlegge prøven på et senere
tidspunkt. Da må kontrakt være på plass.
3. Bør det innføres en frist for oppmelding tre måneder før prøven skal avholdes?
Rådet er uenig i dette. Rådet forstår at fylkeskommunen har behov for forutsigbarhet, men
mener at det ikke er behov for en frist.
Vedtak:
Med utgangspunkt i diskusjonen under rådsmøtet utformer fagansvarlig sammen med AU forslag
til høringssvar. AU får også mandat til å svare på resten av høringen.

38.4.2017

Søknad om forsøk i kokk- og institusjonskokkfaget fra Østfold
fylkeskommune
Utdanningsdirektoratet mottok 14.06.2017 søknad om forsøk fra Østfold fylkeskommune.
Østfold fylkeskommune ønsker et forsøk med en ny opplæringsmodell som de vil prøve ut innen
utdanningsprogram for restaurant- og matfag med kokk- og institusjonskokkfaget. Målgruppen
for forsøket er nyankomne innvandrere i introduksjonsordningen. Mange av disse deltakerne har
mye relevant yrkesfaring, men mangler formell kompetanse.
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Vedlagt finner dere et kort saksfremlegg til saken samt søknaden fra Østfold fylkeskommune.
Sekretariatet vil gi en kort innledning til saken på rådsmøtet.
Forslag til vedtak:
Rådet er i utgangspunktet positiv til av forsøk. Under diskusjonen kommer det opp et poeng
knyttet til antallet veier til fagbrev og om det finnes alternative opplæringsmodeller denne
gruppen heller bør tilbys. Opplæringsmodell må veies opp mot kvaliteten på opplæringen slik at
kandidatene har gode forutsetninger for å bestå fag- og svenneprøven. En risiko ved for dårlig
opplæring kan bli at kvaliteten til fagbrevet undergraves.
Vedtak:
Basert på diskusjonen skriver fagansvarlig i samråd med AU et svar.
39.4.2017 Eventuelt
Flyt-skjema
I forrige periode brukte rådet Flyt-skjema. Rådet ønsker at det brukes videre i neste periode.
Møtet 6. desember
Rådet gir tilbakemelding om at det blir utfordrende for flere representanter å møte på denne
datoen.

Utarbeidet av: Karl Gunnar Kristiansen
Avdeling for fag- og yrkesopplæring

Vår dato:
16.10.17

Saksliste for fellesdel av rådsmøter
1 og 2. november 2017
Sted: Auditoriet, Utdanningsdirektoratets lokaler, Oslo
Møteramme fellesdel: kl. 10.00 -11.15
1. Fagfornyelsen og arbeid med kjerneelementer – Informasjon v/ Udir.
Bakgrunnsinformasjon om arbeidet finner dere på:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen
2. Lærling, mellom byggeplass og opplæringskontor
Marit Lensjø (FRBA) har avlagt doktoravhandling i tema og vil informere
om funn i arbeidet
3. Sertifiseringskrav i bransjer – Hvordan påvirker dette læreplaner for fag?
4. Ny hjemmeside for SRY og faglige råd

Sekretariatet vil med dette informere om at sekretariatet vil invitere til
skoleringsseminar i rådsarbeid for medlemmer og varamedlemmer som har
behov. Seminaret avholdes 22. November 2017 i Utdanningsdirektoratets lokaler
i Oslo.

Lunsj: 11.15 – 12.00
Møteramme rådsmøter: 12.00 – 16.00
Egen innkalling sendes ut fra rådssekretær.

Med vennlig hilsen
SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00
e-post: post@utdanningsdirektoratet.no, internett http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Karl Gunnar Kristiansen
Sekretariatsleder

FRRM skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at
utdanningene våre er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den
enkeltes og samfunnets behov for kompetanse. FRRM består av til
sammen 14 medlemmer fra lærer-, elev-, arbeidsgiver- og
arbeidstakerorganisasjoner. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når
Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi
fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i
utdanningsprogrammet. Det sittende FRRM ble konstituert i september
2017 og oppnevnt frem til høsten 2021. Rådet møtes fire ganger i året.
FRRM vil ha følgende prioriteringsområder året 2017/2018:
1. Oppfølging av det videre arbeidet med tilbudsstrukturen.
2. Kvalitetssikring av vurderingsordningene. Det bør være en
målsetting at fylkeskommunene jobber under relativt like forhold
når det kommer til lokalt gitt eksamen.
3. Gode utdanningsløp for alle.
4. Kartlegge utstyrs- og råvaresituasjon for de ulike lærefagene.
Endringsforslag FRRM fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller
Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av
organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå
endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse
organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg
til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta
kontakt med fagansvarlig i rådet.

Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng

Vår dato:
19.05.2017
Vår
referanse:
2017/98

Deres dato:
Deres
referanse:

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
FAGLIG RÅD FOR RESTAURANT- OG MATFAG
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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
rådsleder

Espen Lynghaug
nestleder

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder

