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32.4.2014 Valg av nytt medlem i rådets arbeidsutvalg
33.4.2014 Godkjenning av innkalling og dagsorden
34.4.2014 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 3/14
35.4.2014 Orienteringssaker
36.4.2014 Høringer
37.4.2014 Faglig råds innflytelse på læreplaner Vg3, møte i KD
38.4.2014 Innledning til samling om yrkesretting
39.4.2014 Oppsummering av fylkesbesøket
40.4.2014 Gjennomgang av tilbudsstruktur
41.4.2014 Nedsetting av to arbeidsgrupper
42.4.2014 Søknad om privatskole: Real- og yrkesfaggymnasiet
43.4.2014 Søknad om privatskole: Norsk restaurantskole
44.4.2014 Eventuelt
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32.4.2014 Valg av nytt medlem i rådets arbeidsutvalg

33.4.2014 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

Godkjennes

34.4.2014 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 3/14

Forslag til vedtak:

Godkjennes

Sakspapirer (vedlagt):

- Referat fra rådsmøte nr. 3/14

35.4.2014 Orienteringssaker
- Orientering fra Udir

 Status for gjennomføring av tiltak i Meld. St. 20 (2012-2012) På rett vei.
Sakspapirer (vedlagt):
- Brev til de faglige råd
- Oversikt over status

 Brev fra Faglig råd for naturbruk (FRNA) til KD om tilskuddsordning
Sakspapirer (vedlagt):

- Brev fra FRNA

 Status for forslag om forskriftsendring – klage på sluttvurdering
Flere av de faglige rådene har etterlyst informasjon om status for direktoratets forslag til 
endringer i reglene om klage på sluttvurdering i forskrift til opplæringsloven kapittel 5.
Direktoratet har etterlyst en tilbakemelding på forslag til nye regler og bedt departementet 
om en rask avklaring på om forslaget kan sendes på høring, eventuelt hvilke synspunkter 
departementet har på det foreliggende forslaget.

- Orientering fra rådsmedlemmer

- Deltakelse på møter og konferanser
 Maarud gård
 Seminar om fordypningsmuligheter
 Arena for kvalitet

- Flytskjema (vedlagt)

Forslag til vedtak:
Rådet tar sakene til orientering.

36.4.2014 Høring

- Omgjøring av utdanningsprogram for medier og kommunikasjon 

Utdanningsdirektoratet har to alternative forslag til ny struktur og fag- og timefordeling i medier 
og kommunikasjon på høring. 

Saksdokumenter (link):

- http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing-om-omgjoring-av-
utdanningsprogram-for-medier-og-kommunikasjon-1/

Høringsfristen er 31. oktober 2014.
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Forslag til vedtak:

Rådet besvarer ikke høringen.

37.4.2014 Faglig råds innflytelse på læreplaner Vg3, møte i KD
Kunnskapsdepartementet inviterer fire faglige råd til møte om gjennomgående dokumentasjon og
faglige råds innflytelse på læreplaner vg3. Faglig råd for restaurant- og matfag er et av rådene 
som er invitert.

AU ønsker at det faglige rådet skal delta med to representanter. Espen Lynghaug stiller fra rådet.

Forslag til vedtak:
Rådet deltar på møtet med to representanter, og disse vil støtte seg på vedtak rådet gjorde til
sak 19.2.14.

Saksdokumenter (vedlagt):
- Brev fra KD

38.4.2014 Innledning til samling om yrkesretting
Naturfagsenteret ønsker å invitere en representant fra det faglige rådet til å holde en innledning 
på samling for lærere om yrkesretting av fellesfag 01.12.14. Naturfagsenteret ønsker informasjon 
fra bransjen om hva det er viktig å legge vekt på i yrkesrettingen av fellesfag. Deltakere på 
samlingen er yrkesfaglærere i restaurant- og matfag, service og samferdsel, naturbruk, og 
medie- og kommunikasjonsfag, i tillegg til naturfag-, matematikk-, norsk- og engelsklærere.

Forslag til vedtak:
Rådet stiller med en representant, og blir enig på rådsmøtet om hvem som skal holde 
innledningen.

39.4.2014 Oppsummering av fylkesbesøket

Saksdokumenter (vedlagt):
- Utkast til program

40.4.2014 Gjennomgang av tilbudsstruktur
I svarbrev fra Udir til KD, har Udir foreslått restaurant- og matfag som et av fire prioriterte 
utdanningsprogram for en gjennomgang av tilbudsstrukturen. Rådet har tidligere blitt orientert 
om Udirs oppdragsbrev, og saken var tema på fellesmøte mellom ledere og nesteledere i SRY og 
faglige råd på Maarud gård 28.08.14. Status i saken er at Udir avventer en tilbakemelding fra 
Kunnskapsdepartementet på svarbrevet. Rådet bør vurdere å komme med innspill tidlig i 
prosessen, for eksempel om ressursbehov for en slik gjennomgang og å identifisere 
kunnskapshull til forskningsprosjekt.

Saksdokumenter (vedlagt):
- Svar på oppdragsbrev
- Vedlegg 1 Framdriftsplan for arbeidet
- Vedlegg 2 Sammendrag av utviklingsredegjørelsen
- Vedlegg 3 Oppsummering fra fylkene
- Vedlegg 4 Gjennomgang av statistikk og indikatorer
- Vedlegg 5 Endring i tilbudsstruktur siden 2006
- Vedlegg 6 Brev til KD om små håndverksfag

41.4.2014 Nedsetting av arbeidsgrupper
Rådet har sendt ut henvendelser om deltakelse i to arbeidsgrupper om HMS og bransjekunnskap 
og Matfag til foreslåtte medlemmer. Følgende representanter har svart positivt:

Vg2 matfag HMS og bransjekunnskap
Marit Finseth Løberg  Grete Sandvik
Magnus Håstein Arild Løvaas
Camilla Rambø
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Espen Lynghaug
Kristin Bergundhaugen
Helga Hjeltnes
Hans Petter Rasmussen

Rådet mangler dermed svar fra Lars Erik Følling.

42.4.2014 Søknad om privatskole: Real- og yrkesfaggymnasiet
Utdanningsdirektoratet har mottatt søknad fra Real- og yrkesfaggymnasiet om godkjenning av ny 
videregående skole. Med bakgrunn i Kunnskapsdepartementets instruks, ber 
Utdanningsdirektoratet det faglige råd om å uttale seg i saken som omhandler 
utdanningsprogrammet restaurant- og matfag.

AU har ingen innstilling i denne saken, men oppfordrer rådets medlemmer til å vurdere søknaden 
etter kriterier om tilbudet er nyskapende og jevngod.

Saksdokumenter (vedlagt):
- Brev fra Udir til rådet
- Søknad
- Registerutskrift
- Innskuddskapital
- Vedtekter
- Skolens tilbud
- Tillegg til læreplan og eller alternativ fag- og timefordeling
- Redegjørelse for elevtall
- Inntaksreglement
- Ordensreglement
- Budsjett

43.4.2014 Søknad om privatskole: Norsk restaurantskole
Utdanningsdirektoratet har mottatt søknad fra Norsk restaurantskole om godkjenning av ny 
videregående skole. Med bakgrunn i Kunnskapsdepartementets instruks, ber 
Utdanningsdirektoratet det faglige råd om å uttale seg i saken.

AU har ingen innstilling i denne saken, men oppfordrer rådets medlemmer til å vurdere søknaden 
etter Utdanningsdirektoratets kriterier om tilbudet er nyskapende og jevngod.

Saksdokumenter (vedlagt):
- Brev fra Udir til rådet
- Søknad
- Registerutskrift
- Innskuddskapital
- Vedtekter
- Skolens tilbud, Årsplan
- Skolens tilbud, pedagogisk plattform
- Redegjørelse for elevtall
- Inntaksreglement
- Ordensreglement
- Budsjett
- Budsjett – noter
- Tilleggsopplysninger – fakta om NRS
- Tilleggsopplysninger – pedagogisk plattform
- Tilleggsopplysninger – støttebrev
- Tilleggsopplysninger – flere støttebrev

44.4.2014 Eventuelt


