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10.2.2015 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 1/15 

11.2.2015 Høringer 

12.2.2015 Innspill til Meld. St. om livslang læring 

13.2.2015 Status for rådets arbeidsgruppe Vg2 matfag 

14.2.2015 Gjennomgang av tilbudsstrukturen og utviklingsredegjørelsen 

15.2.2015 Læreplanendring om HMS og bransjekunnskap 

16.2.2015 Orienteringssaker 

17.2.2015 Eventuelt 
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9.2.2015 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Forslag til vedtak: 

 Godkjennes 

 

10.2.2015 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 1/15 

 

Forslag til vedtak: 

 Godkjennes 

  

Sakspapirer (vedlagt): 

- Referat fra rådsmøte nr. 1/15 

 

11.2.2014 Høringer 

Høring – opprettelse av greenkeeperfaget  

Utdanningsdirektoratet sender forslag til nytt lærefag i Vg3 kalt greenkeeperfaget på høring. 

Faget skal bygge på Vg2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfaget og vil ligge i 

utdanningsprogrammet for naturbruk. Greenkeeperfaget vil omfatte skjøtsel av gressdekkede 
spilleflater og vedlikehold av sandbunkere og vannhindre. 

Frist: 27. april 2015. 

AU har behandlet saken og anbefaler at rådet ikke uttaler seg i saken. 

Saksdokumenter (link): 

- Høringsbrev 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing---greenkeeperfaget-
som-nytt-fag-/ 

Høringer – endring i læreplan for Vg2 aktivitør 

Faglig råd for design og håndverk kom med ønske om endring i læreplanen for Vg2 aktivitør. 

Bakgrunnen for ønsket var innspill fra Aktivitørenes landsforbund som viste til at aktivitørenes 

arbeidssituasjon har endret seg de senere årene. Derfor var det et ønske om å gjøre endringer i 

læreplanen. Udir foreslår endringer i noen av kompetansemålene, utvidelse av de muntlige 
ferdighetene og en beskrivelse om bruk av digitale verktøy.  

Høringsfristen er 4. mai 2015. 

AU har behandlet saken og anbefaler at rådet ikke uttaler seg i saken. 

Saksdokumenter (link):  

- høringsdokumentene: 
https://hoering.udir.no/Hoering/22 

Høring – kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 motormekaniker 

Norsk Industri har søkt Utdanningsdirektoratet om innføring av kryssløp fra Vg2 industriteknologi 

til Vg3 motormekaniker. Bakgrunnen for søknaden er at Norsk industri og opplæringskontor 

knyttet til bransjen har fått signaler om at det er ønskelig om å tegne lærekontrakt for faget Vg3 
motormekaniker etter Vg2 industriteknologi. 

Høringsfristen er 4. mai 2015. 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing---greenkeeperfaget-som-nytt-fag-/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing---greenkeeperfaget-som-nytt-fag-/
https://hoering.udir.no/Hoering/22
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AU har behandlet saken og anbefaler at rådet ikke uttaler seg i saken. 

 
Saksdokumenter (link): 

Høringsdokumentene: 

https://hoering.udir.no/Hoering/21 

Høring - vurdering og fraværsgrenser 

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring en rekke endringer i bestemmelsene om vurdering 

i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven. Høringen har bakgrunn i 

oppdragsbrev 18-14 fra Kunnskapsdepartementet. Høringen består av tre deler, med hvert sitt 

høringsnotat. Dette er fraværsgrenser, sammenheng mellom underveisvurdering og 

standpunktkarakter og endringer som skal gjøre regelverket mer oversiktlig og tydelig. 

AU har ikke behandlet denne saken.  

Frist er 27. april. 

Saksdokumenter (link): 

- Høringsbrev: http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering-om-vurdering-og-
fravarsgrenser/ 

12.2.2015 Innspill til Meld. St. om livslang læring 

Kunnskapsdepartementet v/Annette Skalde presenterte arbeidet med melding til Stortinget om 

livslang læring og utenforskap på fellesmøtet 22.01.15. Tre departementer arbeider med 

meldingen: BLD, ASD og KD. Målet er å utvikle en samordnet og helhetlig politikk for voksne som 

har lite utdanning, svake grunnleggende ferdigheter eller som ikke har anerkjent kompetanse. I 

målgruppa er blant annet unge som faller mellom ungdomsretten og voksenretten, unge 

innvandrere som kommer sent i skoleløpet, arbeidsinnvandrere og voksne uten utdanning. 

Problemstillinger som vil bli drøftet er: 

 

 Er 2+2 modellen tilpasset voksne? 

 Problemer med å få læreplass 

 Praksiskandidatordningens krav 

 

Partene i arbeidslivet vil ha mulighet til å bidra på innspillskonferanse i løpet av våren. Det kan 

også gis innspill før og etter dette. Meldingen legges fram mot slutten av 2015. 

Tilbakemeldingene fra rådene og SRY var at dette var positivt, men at det er på tide å handle, og 

ikke bare fortsette å utrede nok en gang. 

 

Ved rådsmøtet nr. 1/2015 ønsket rådet å uttale seg i saken. AU har behandlet saken og mener 

rådet særlig bør gi innspill knyttet til følgende målgrupper: unge voksne, voksne som vil ha 

fagbrev og arbeidsinnvandrere med og uten kompetanse fra hjemlandet. I et innspill bør rådet 

sende inn beskrivelser av utfordringer innen våre bransjer. AU ber rådet vurdere om vi skal gi 

innspill nå, eller vente til innspillskonferanse til våren.   

 

Saksdokumenter: 

- Informasjon om meldingen og innspill (link): https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/gi-

innspill-om-livslang-laring/id2398848/ 

- Presentasjon fra fellesmøtet 22.01.2015 (vedlagt) 

 

13.2.2015 Status for rådets arbeidsgruppe Vg2 matfag 

 

14.2.2015 Gjennomgang av tilbudsstrukturen og utviklingsredegjørelsen 2015-2016 

Utdanningsdirektoratet oversender en samlet oppsummering av alle innspill som er kommet til 

organiseringen og mandatet for arbeidet med tilbudsstrukturen. SRY gjorde et enstemmig vedtak 

https://hoering.udir.no/Hoering/21
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering-om-vurdering-og-fravarsgrenser/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering-om-vurdering-og-fravarsgrenser/
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/gi-innspill-om-livslang-laring/id2398848/
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/gi-innspill-om-livslang-laring/id2398848/
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i sin behandling av saken 5.03.2015. Direktoratet vil behandle og gi tilbakemelding på 

innspillene. Se vedlegg for samlet oversikt.  

 

På rådsmøte nr. 1/2015 ble rådet enig i å foreslå et utvidet mandat og oppnevningsperiode for 

den eksisterende arbeidsgruppa om Vg2 matfag. Rådet ønsker å utvide arbeidsgruppa med 

representanter fra sjømatfagene og butikkslakterfaget. NNN vil foreslå et navn på sjømatfagene, 

mens NHO mat og landbruk vil foreslå en representant fra butikkslakterfaget. 

 

Rådet ønsker å nedsette en ny arbeidsgruppe om Vg2 kokk og servitørfag, og vil bruke de samme 

medlemmene som forrige arbeidsgruppe på feltet. Arild Løvaas vil vurdere deltakelse, og vil også 

kontakte de to øvrige medlemmene, Geir Rune Larsen og Aleksander Skjefte. Fellesforbundet vil 

foreslå en fjerde representant.  

 

AU har behandlet saken, og laget forslag til justert mandat for arbeidsgruppen om Vg2 matfag og 

nytt mandat for arbeidsgruppen om kokk og servitørfag. Som avtalt på rådsmøte nr. 1/2015 vil 

NNN, NHO mat og landbruk og Fellesforbundet vil foreslå representanter til arbeidsgruppene.  

 

Saksdokumenter (vedlagt): 

- Oppsummering av innspill 

- Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen per 7.01.15, se 

side 7 for foreløpig oppdrag til de faglige rådene 

- Mandat arbeidsgruppe Vg2 matfag 

- Utkast til brev om videreføring av arbeidsgruppe Vg2 matfag 

- Utkast til brev om oppnevning og mandat arbeidsgruppe Vg2 kokk- og servitørfag 

 

15.2.2015 Læreplanendring om HMS og bransjekunnskap 

Ved rådsmøte nr. 1/2015 fortsatte rådet diskusjon om læreplanendring for HMS og 

bransjekunnskap innen alle læreplanene på Vg3-nivå i utdanningsprogrammet. Rådet var enig i at 

det var behov for flere argumenter og eksempler som begrunner hvorfor og tydeliggjør hvilke 

kompetansemålene som skal endres. Rådet ba AU følge opp saken og komme med et justert 

forslag til søknad om læreplanendring.  

 

AU foreslår her et justert vedlegg til søknaden der vi kategoriserer kompetansemålene i 

læreplanene om HMS og bransjekunnskap, og beskriver fire typer endringer i læreplanene som en 

læreplangruppe kan vurdere. AU ber rådet ta stilling til om saken skal sendes til 

Utdanningsdirektoratet. Rådet bør også vurdere å gi innspill på hvor mange læreplangrupper som 

bør etableres i saken.  

 

Sakspapirer (vedlagt):  

- Utkast til søknad 

- Kategoriserte kompetansemål med endringsforslag 

 

16.2.2015 Orienteringssaker 

 

- Orientering fra Udir 

o Samfunnskontrakten for flere lære plasser – ny indikatorrapport publisert 
 

Saksdokumenter (link): 

- Indikatorrapport: 
http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Fag--og-yrkesopplaring/Nar-vi-malet-om-20-prosent-

flere-lareplasser/  

 

o Ressurser knyttet til arbeid med oppfølging av tiltak i Meld. St. 20 (2012-2013) 

Saksdokumenter (vedlagt): 

- Brev til organisasjonene om ressurser 

 

- Orientering fra rådsmedlemmer 

 

- Deltakelse på møter og konferanser 

o Møte 13. mars med Udir om økt innflytelse på læreplaner Vg3  

 

http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Fag--og-yrkesopplaring/Nar-vi-malet-om-20-prosent-flere-lareplasser/
http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Fag--og-yrkesopplaring/Nar-vi-malet-om-20-prosent-flere-lareplasser/
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- Flytskjema (vedlagt) 

 

 

Forslag til vedtak: 

 Rådet tar sakene til orientering. 

 

17.2.2014 Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 


