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Innkalling til rådsmøte 19. april 2013 / FRNA 
 
Det innkalles til møte i faglig råd for naturbruk 
 
Dagsorden for møte 2 i faglig råd for naturbruk 
 
Tid:  Fredag 19. april 2013 kl. 10.30 – 15.00  
   
Sted: Lillestrøm, Thon Arena Hotel.  
 
Møterom: Vestfold, 2. etasje 
 
Lunsj: 11.30 – 12.30 
 
  
Dagsorden for møte 2-2013 
 
1.2.13 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 
2.2.13 Godkjenning av referat fra rådsmøte 8. februar 2013 
 
3.2.13 Struktur på rådsmøtene 
 
4.2.13 Orienteringssaker 
 
5.2.13 Handlingsplan 
 
6.2.13 Fylkesbesøk og dialogkonferanse reindriftsfaget 
 
7.2.13 Studiereise 
 
8.2.13 Mottatte søknader om endringer i læreplan og justering av tilbudsstruktur 
 
9.2.13 Innspill til endringer i læreplan for fiske og fangst 
 
10.2.13 Byggdrifterfaget – nytt lærefag 
 
11.2.13 Forsøksordning 2+2-modell innenfor landbruk og gartnernæring 
 
12.2.13 Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet 
 
13.2.13 Høring - endring i eksamensordningen i læreplan for fremmedspråk 
 
14.2.13 Høring - inntak til videregående opplæring 
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15.2.13 Høring – obligatorisk gjennomføring av Lærlingundersøkelsen 
 
16.2.13 Samfunnskontrakten – tiltak for å få flere voksne fagarbeidere   
 
17.2.13 Eventuelt 
 
 
DAGSORDEN  
 
 
1.2.13  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Forslag til vedtak 
Godkjent 
 
2.2.13  Godkjenning av referat fra rådsmøte 8. februar 2013 
 
Forslag til vedtak 
Godkjent 
 
3.2.13 Struktur på rådsmøtene 
Leder og rådssekretær refererer fra sin deltagelse på kurs i møteledelse 25. februar 2013. Leder 
presenterer noen forslag til endringer i organisering av møtene og dagsorden for møtene. Det 
legges opp til diskusjon om dette i møtet 19. april 2013. 
 
Forslag fra AU-møtet 4. april 2013: 
 

- Fjerne punktet "15 minutter til organisasjonene» (det forutsettes at de som har behov for 
slike gruppediskusjoner har samsnakket før møtene). Gjøre mer bruk av arbeidsgruppe-
formatet? 

- Avslutte møtene med "evaluering" 
- Ansvarliggjøring av vararepresentanter 
- Kan referatene gjøres kortere, slik at bare referansene til innholdet i sakene står nevnt? 

Det oppfordres til å lese gjennom mandatet for de faglige rådene som oppfriskning før møtet: 
 
http://www.udir.no/PageFiles/6018/Retningslinjer_for_trepartssamarbeidet.pdf 
 
 
Vedtak 
 
 
 
4.2.13 Orienteringssaker 
 
Kartlegging av læremidler 
Arbeidsgruppen for kartlegging av læremidler (sak 17.1.3 punkt 3) hadde et nytt møte 6. mars 
2013. Gruppen skal gjøre undersøkelser hos skoler og nettverk av hva som finnes av læremidler, 
hva som kan brukes av eldre utgivelser og hvilke programområder/programfag som trenger nye 
læremidler. Ut fra dette skal det lages en prioritert oversikt over læremiddelbehovet. Trine 
Merethe Paulsen orienterer fra møtet, og for status i arbeidet. 
 
Søknad om nytt fag i tilbudsstrukturen - greenkeeper 
Med Fellesforbundets og NHO mat og landbruks støtteerklæring til opprettelse av et 
greenkeeperfag anses søknaden per i dag klar for oversendelse til Utdanningsdirektoratet. Hvis 
Utdanningsdirektoratet anser søknaden som tilfredsstillende etter gitte kriterier, skal den 
oversendes faglig råd for naturbruk til behandling.  
 

http://www.udir.no/PageFiles/6018/Retningslinjer_for_trepartssamarbeidet.pdf
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Faglig råd for naturbruk skal behandle saken når den videreformidles til rådet fra 
Utdanningsdirektoratet.  
 
Utviklingsredegjørelser 
Mal til utviklingsredegjørelsen skal presenteres i sin helhet på rådsmøtet 19. april 2013. 
Utkast til mal er tidligere sendt rådsmedlemmene på e-post for eventuelle innspill og 
kommentarer (11. februar 2013). 
 
Profilering av faglig råd – ny internettside 
Rådet ga sin tilslutning på rådsmøtet 8. februar 2013 til at Kari Fyhn fra avdeling for fag- og 
yrkesopplæring inviteres til rådsmøtet 19. april 2013. Hun skal snakke om synlighet i mediene, 
herunder hva slags bistand kommunikasjonsstaben i utdanningsdirektoratet kan tilby, samt nye 
nettsteder.   
 
Nytt fra Udir.no 
Statistikk-notat om Hva velger elevene på yrkesfag?  
 
I nytt statistikknotat følges de nesten 30 000 16-åringene som begynte på yrkesfaglige 
utdanningsprogrammer høsten 2008. Det ses på hvilke veier de går hvert av de neste årene frem 
mot normert tid, fire år. 
 
 
http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Statistikknotater/Hva-velger-elevene-pa-
yrkesfag/?WT.ac=yrkesfag-notat&boks=1  
 
Søkertall per 1. mars 2013 
Søkertall per 1. mars viser at antall søkere til videregående opplæring i offentlige skoler øker med 
nesten 1000 fra 2012. Samtidig er det er en nedgang i søkere til Vg1. Økningen i søkere til 
studiespesialisering, som vi har sett de siste årene, fortsetter også i år. Søkingen til medier og 
kommunikasjon på Vg1 faller derimot kraftig. 
 
http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/vgo/Sokere-inntak-og-formidling1/Sokere-til-videregaende-
opplaring-20132014/?WT.ac=sokere_vgo&boks=3  
 
  
5.2.13 Handlingsplan 
I vedtak fra rådsmøtet 8. februar 2013 skal leder Petter Nilsen og rådssekretær Mona Vibeke Moe 
legge fram oppdatert utgave av handlingsplanen til rådsmøtet 19. april 2013.  
 
Det legges opp til diskusjon i møtet om handlingsplanens innhold med fokus på eventuelle behov 
for endringer i planen. 
 
Vedtak 
 
 
6.2.13  Fylkesbesøk og dialogkonferanse reindriftsfaget 
Datoer for fylkesbesøket (inkludert dialogkonferanse og besøk til Svalbard) er 3. – 6. juni 2013. 
Dialogkonferansen vil bli avviklet første dag (3. juni 2013).  
 
I vedtak fra rådsmøtet 8. februar 2013 skal arbeidsgruppen til rådsmøtet 19. april 2013 legge 
frem program til fylkesbesøk, herunder program for dialogkonferansen.  
 
Forslag til vedtak 
Faglig råd for naturbruk gir sin tilslutning til program for fylkesbesøket, herunder 
dialogkonferansen og Svalbard-besøket. 
 
7.2.13  Studiereise 

http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Statistikknotater/Hva-velger-elevene-pa-yrkesfag/?WT.ac=yrkesfag-notat&boks=1
http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Statistikknotater/Hva-velger-elevene-pa-yrkesfag/?WT.ac=yrkesfag-notat&boks=1
http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/vgo/Sokere-inntak-og-formidling1/Sokere-til-videregaende-opplaring-20132014/?WT.ac=sokere_vgo&boks=3
http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/vgo/Sokere-inntak-og-formidling1/Sokere-til-videregaende-opplaring-20132014/?WT.ac=sokere_vgo&boks=3
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Kai Raundalen og Einar Østhassel skal på rådsmøtet 19. april 2013 legge fram et grovutkast 
vedrørende rådets studietur 2014 (sak 8.1.13). 
De er bedt om å lage et utkast som inneholder forslag til tidspunkt samt forslag til tematisk 
innhold og institusjoner som kan besøkes i Malmø – og Københavnregionen. 
 
Forslag til vedtak 
Faglig råd for naturbruk gir sin tilslutning til utkast til program for studiereisen. 
    
8.2.13 Mottatte søknader om behov for endringer i læreplan/tilbudsstruktur 
Faglig råd for naturbruk har mottatt flere forslag/søknader om justering av 
tilbudsstruktur/endringer i læreplan. Velg Skog har sendt inn forslag om endringer i Vg3 Skogfag, 
Norges Bondelag om endringer i Vg2 landbruk og gartnernæring og Frøya om endringer i 
akvakultur (Vg2 og Vg3).  
 
På AU-møtet 4. april 2013 ble distinksjonen mellom hvorvidt det er endringer i læreplan eller 
justering av tilbudsstruktur som vil dekke søknadsstilleres behov diskutert.  
 
Tre arbeidsgrupper (sak 10.1.13) er nedsatt for å vurdere de ulike søknadene og de innspillene 
som har kommet innenfor henholdsvis akvakultur/fiske og fangst, jordbruk og gartnernæring, 
samt skogfaget. Det vises i denne sammenheng til forslag vedrørende endringer i læreplan Vg3 
Skogsoperatør. Vedrørende endringer innenfor akvakultur og jordbruk og gartnernæring, gis en 
muntlig orientering om status i arbeidet på rådsmøtet den 19. april.  
 
På bakgrunn av diskusjon om kryssløp i AU-møtet 4. april 2013 og behovet for en prinsipiell 
behandling av dette, bør rådet vurdere hva som gjenstår av eventuelle behov for kryssløp etter at 
de andre søknadene er behandlet. Kryssløp vil deretter bli sak på rådsmøter i løpet av høsten. 
 
Forslag til vedtak 
Rådet slutter seg til forslaget vedrørende forslag til endring i læreplanen for Vg3 Skogsoperatør. 
De øvrige arbeidsgruppenes presentasjoner tas til foreløpig orientering. 
 
9.2.13 Innspill til endringer i læreplan for fiske og fangst 
Viser til tidligere behandling av saken (sak 4.4.12, 10.5.12 og sak 11.1.13).  
 
Nedsatt arbeidsgruppe har formidlet sine innspill (rådsmøtet 8. februar 2013 sak 11.1.13). På 
bakgrunn av dette og kommentarer i møtet 8. februar 2013 har rådssekretær videreformidlet 
innspillene til læreplanavdelingen 20. mars 2013. Se eget vedlegg. 
 
Forslag til vedtak 
Rådet avventer videre behandling av saken til svar fra avdeling for læreplan i 
Utdanningsdirektoratet foreligger. 
 
10.2.13 Byggdrifterfaget – nytt lærefag 
Jf. opprettelse av byggdrifterfaget har faglig råd for naturbruk vært oppmerksomme på koblingen 
med idrettsanleggsfaget innenfor tilbudsstrukturen for utdanningsprogram for naturbruk. 
Byggdrifterfaget vil også omfatte drift av idrettsanlegg, både innen- og utendørs. Opprettelse av 
byggdrifterfaget kan få konsekvenser for både rekruttering og læreplaner i idrettsanleggsfaget.  
 
I møte i AU 4. april 2013 ble behovet for en vurdering av idrettsanleggsfaget og en utredning av 
fagets eksistens understreket. Faget har per i dag få søkere. Det ble foreslått å invitere en 
fagperson til å formidle sine synspunkter på faget. Nestleder 2 skal ta kontakt med fagperson. Kai 
Raundalen skal også oppfordres til å gi sine synspunkter.  
 
Nestleder 1 og Kai Raundalen innleder om status for idrettsanleggsfaget.  
 
Forslag til vedtak 
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Faglig råd for naturbruk inviterer faglig råd for bygg- og anleggsteknikk til dialog om byggdrifter- 
versus idrettsanleggsfaget etter at faglig råd for naturbruk har undersøkt status for 
idrettsanleggsfaget.  
 
11.2.13 Oppdragsbrev om forsøksordning 2+2-modell innenfor landbruk og 
gartnernæring 
Viser til sak 5.1.13 på rådsmøtet 8. februar 2013 om oppdragsbrevet som gjelder utredning av 
konsekvenser av endring av opplæringsmodell innenfor landbruk og gartnernæring. 
 
Rådssekretær, leder og nestleder var i møte med Landbruks- og matdepartementet (LMD) 22. 
mars, og vil referere fra dette møtet 19. april 2013. Det er nå tatt initiativ til et møte med 
Kunnskapsdepartementet (KD), både fra LMD og fra faglig råd for naturbruk, for å drøfte med KD 
status for oppdragsbrevet.  
 
I AU-møtet 4. april 2013 ble det diskutert at kriterier for å bli forsøksfylke bør utarbeides - dette 
som forutsetning for å finne de beste fylkene til å dekke behovet. Videre er det viktig at både 
landbruk og gartnernæring blir presentert. I denne forbindelse bør det foretas en henvendelse til 
Norsk Gartnerforbund, slik at begge næringene er presentert. Til orientering har det foreløpig 
ikke kommet noen henvendelser som omhandler gartneri. Arbeidsgruppen som allerede er 
nedsatt på området (Solveig, Bodil, Arvid og Petter) bør få i oppdrag å se på kriterier, etter at 
møtet er avviklet med KD. 
 
Til orientering har rådssekretær i e-post av 12. mars 2013 sendt KD innspill til et kommende 
oppdragsbrev om forsøksordningen. Disse innspillene er utarbeidet av arbeidsutvalget i faglig råd 
for naturbruk i samarbeid med rådssekretær (innholdet i notatet som tidligere er utarbeidet og 
kommentarene som kom frem i rådsmøtet 8. februar 2013). Utdanningsdirektoratet kommenterte 
at Utdanningsdirektoratet ønsker å få i oppdrag - sammen med det faglige rådet- å velge ut 
aktuelle fylkeskommuner basert på en kort søknad. Vestfold, Rogaland og Nord-Trøndelag ble 
nevnt som aktuelle fylker. Siden dette ble sendt har også Telemark signalisert sin interesse 
overfor Utdanningsdirektoratet for å bli med i forsøket.  
 
Forslag til vedtak 
Rådet gir sin tilslutning til at nedsatt arbeidsgruppe utarbeider kriterier for å bli forsøksfylke etter 
det initierte møtet med Kunnskapsdepartementet. 
 
12.2.13 Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet 
Melding til Stortinget (Meld. St.20) "På rett vei" ble lagt frem av Kunnskapsminister Kristin 
Halvorsen 15. mars 2013.  
 
Det legges opp til diskusjon av innholdet i meldingen på rådsmøtet 19. april 2013, med det fokus 
å løfte frem relevant innhold for faglig råd for naturbruk og oppfølging av dette. 
 
I denne forbindelse er ulike rådsmedlemmer (vedtak på AU-møte 4. april 2013) bedt av leder (e-
post 4. april 2013) om å lese gjennom noen sider (kapitler) av dokumentet til møtet. Disse skal 
presentere innholdet på rådsmøtet 19. april 2013 (max. 5 min på hver).  
 
Utdrag fra leders e-post: 
 
« 

 
 
Kai:                        Kap 6.1 - 6.2.4 
Solveig:                Kap 6.3 – 6.3.3 
Einar:                    Kap 6.4 – 6.5.5 
Randi:                   Kap 6.6 – 6.7.2 
Robert:                Kap 6.8 – 6.9 
Daniela:                Kap 7.1 – 7.1.6 
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Kim:                       Kap 7.2 – 7.4 
Bodil:    Kap 8 - 9     
  
 
http://www.regjeringen.no/pages/38263383/PDFS/STM201220130020000DDDPDFS.pdf 

« 

Vedtak 
 
 
13.2.13 Høring - endring i eksamensordningen i læreplan for fremmedspråk 
« 
Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring forslag om endring i læreplan for fremmedspråk. 
Forslaget innebærer en endring av eksamensordningen for fremmedspråk nivå I i videregående opplæring. 

Direktoratet foreslår at eksamensordningen endres fra en fem timers skriftlig eksamen til en kombinert skriftlig-
muntlig eksamen på totalt tre timer både for elever og privatister. Forslaget får ikke konsekvenser for antall 
standpunktkarakterer for elever. For privatister vil endringen innebære at de kun vil få én eksamenskarakter på 
dokumentasjonen sin. 

Sekretariatet vurderer ikke høringen til å være innenfor de faglige rådenes fokusområde, og mener derfor at det 
ikke er nødvendig for rådene å avgi høringsuttalelse i saken.  

Høringsfristen er 26. mai 2013. 

Her finner du høringen: 
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--endring-i-lareplan-for-fremmedsprak/ 

« 

Forslag til vedtak 
Faglig råd for naturbruk velger å ikke avgi høringsuttalelse i saken. 
 
 
14.2.13 Høring - inntak til videregående opplæring 
« 

Høring - inntak til videregående opplæring 

Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 6 
om inntak til videregående opplæring 

Det foreslås også et nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. Det tas sikte på at 
endringene vedtas fra 1.8.2013 og trer i kraft fra 1.1.2014.  

Det første inntaket som vil reguleres av bestemmelsene er inntaket til skoleåret 2014 - 2015. 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering---inntak-til-videregaende-opplaring/ 

I Covernotat gir sekretariatet en kort beskrivelse av de problemstillingene som anses som mest relevant for de 
faglige rådene. « 

http://www.regjeringen.no/pages/38263383/PDFS/STM201220130020000DDDPDFS.pdf
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--endring-i-lareplan-for-fremmedsprak/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering---inntak-til-videregaende-opplaring/
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I e-post sendt fra rådssekretær 28. februar 2013 ber undertegnede rådet - på vegne av juridisk 
avdeling i Utdanningsdirektoratet - være spesielt oppmerksomme på følgende i Vedlegg 1 – 
Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven: 

«Kapittel 6 Inntak til videregåande opplæring 

Delkapittel 1 – 3, 5 og 6. Spesielt for naturbruk gjelder delkapittel 5 Inntak til nokre statlige 
videregåande skoler (punkt b) Samisk videregående skole og reindriftsskole …. og c) statens 
skoler med utdanningsprogram for naturbruk).  

Kapittel 2 Forslag til nytt kapittel 6A 

6 A-1, 6 A5 – 6A 9 « 

Ønsket er at rådet blant annet skal svare på om det er noe mer som skal reguleres, og om det er 
tydelig nok i sine innspill til høringen: 

Juridisk avdeling ber rådet om å gi så konkrete innspill som mulig. 

Fristen er 25. april. Det vil også være sak på konferansen 18. april. 

Alle rådsmedlemmer er bedt spesielt om å sette seg grundig inn i saken før rådsmøtet 19. april i 
egen e-post 28. februar 2013 og 4. april 2013. Inger Anita Smuk er i egen e-post 4. april 2013 
bedt spesielt om å forberede saken til rådsmøtet 19. april i tråd med vedtak fra møte i 
arbeidsutvalget 4. april 2013 (spesielt kapittel 6 V Inntak til nokre videregående skoler i Vedlegg 
1). 
 
Vedtak 

 

15.2.13 Høring – obligatorisk gjennomføring av Lærlingundersøkelsen 
 
« 
 
Til SRY og faglige råd 

Høring – obligatorisk gjennomføring av Lærlingundersøkelsen 

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag om forskriftsfesting av obligatorisk gjennomføring av 
Lærlingundersøkelsen på høring. 

 
Lærlingundersøkelsen er en spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater som skal gi informasjon om deres 
lærings- og arbeidsmiljø. 

Lærlingundersøkelsen er et sentralt verktøy i arbeidet med kvalitet i opplæringen. Sekretariatet mener derfor 
at det er viktig at de faglige rådene vurderer om det vil være riktig å forskriftsfeste at fylkeskommunene har 
plikt til å gjennomføre Lærlingundersøkelsen. 
Høringen vurderes til å være innenfor SRY og de faglige rådenes fokusområder og sekretariatet anbefaler 
derfor at rådene avgir en begrunnet høringsuttalelse i saken. 

Utdanningsdirektoratet foreslår at: 
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•Fylkeskommunane inviterer lærlingar og lærekandidatar som har vore minst 11 månader i lærebedrift, til å 
svare på Lærlingundersøkinga. 

•Det blir obligatorisk for fylkeskommunane å gjennomføre Lærlingundersøkinga for det aktuelle utvalet kvart 
år i perioden frå 15. oktober til 1. desember. 

•Utdanningsdirektoratet utviklar ein felles rutine for import av respondentdata som minskar arbeidsmengda 
for fylkeskommunane i samband med igangsetjing av undersøkinga. 

 
Da høringsbrevet på en kortfattet måte gjengir problemstillingen har sekretariatet valgt å ikke lage et eget 
covernotat til saken. 

Frist for å sende inn høringssvar er 31. mai 2013. 

Se link: 
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoyring--obligatorisk-gjennomforing-av-
Larlingundersokinga/ 

Forslag til vedtak 
Faglig råd for naturbruk støtter å gjøre Lærlingundersøkelsen obligatorisk. 
 
16.2.13 Samfunnskontrakten – tiltak for å få flere voksne fagarbeidere   
De faglige rådene bes om å foreslå tiltak for å øke antall voksne som tar fag-/ svennebrev (se 
eget vedlegg). 
 
Utdrag fra bestilling: 
 
« 
I oppdragsbrev 4-13 har Utdanningsdirektoratet fått ansvar for oppfølging av kontrakten. I oppdragsbrevet er direktoratet 
blant annet bedt om å utvikle og gjennomføre tiltak som kan bidra til at flere voksne tegner lærekontrakt og avlegger 
fagprøve. Tiltakene skal rettes mot voksne arbeidstakere uten videregående opplæring, voksne arbeidssøkere og 
arbeidsinnvandrere. For 2013 er det avsatt 2.3 mill, og 2 mill i 2014 og 2015. Midlene skal gå til planlegging og 
gjennomføring av tiltakene. I vedlegg 1 er det listet opp noen tiltak som har vært diskutert i direktoratet. 
 
Utdanningsdirektoratet ønsker: 
 

• Noen punkter om hva som motvirker voksnes muligheter for å bli lærling/avlegger 
fagprøve 

• Tre – fire prioriterte forslag fra de faglige rådene på tiltak som bør iverksettes for å øke 
antallet voksne som tar fag- og svennebrev (innenfor de økonomiske rammene som er 
gitt). Direktoratet vil gjerne at tiltakene konkretiseres så langt det er mulig og at 
tilbakemeldingen inneholder forslag til hvem som kan gjennomføre aktuelle tiltak, 
målgrupper, aktuelle utdanningsprogram osv. 

 
Frist for tilbakemelding er 25. april 2013.  
 
Vedtak 
 
 
 
17.2.13 Eventuelt 
 
 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoyring--obligatorisk-gjennomforing-av-Larlingundersokinga/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoyring--obligatorisk-gjennomforing-av-Larlingundersokinga/

