
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/

Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato:
27.11.2013
Vårreferanse
:
2013/583

Deres dato:

Deres 
referanse:

Innkalling til rådsmøte nr. 6

Dato: 22.11.13
Tid: 09:00 – 14:00 
Sted: Fellesforbundet, Lilletorget 1, 0184 Oslo
Fellesforbundet serverer lunsj
Vi avslutter møtet med juletallerken på Grand Café fra 14.30-16.30

Dagsorden:

51.6.2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden
52.6.2013 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 5/13
53.6.2013 Orienteringssaker
54.6.2012 Høring – forslag til læreplan i industrioppmålingsfaget Vg3/opplæring i bedrift
55.6.2013 Innspill til agenda til årlig møte mellom SRY og de faglige råd om internasjonale tema
56.6.2013 Møteplan 2014
57.6.2013 Utviklingsredegjørelsen
58.6.2013 Eventuelt

Vel møtt!
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51.6.2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:
Godkjennes

52.6.2013 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 5/13

Forslag til vedtak:
Godkjennes

Sakspapirer (vedlagt):
- Referat fra rådsmøte nr. 5/13

53.6.2013 Orienteringssaker

- Formidlingstall per 1. november er publisert

Sakspapirer:
o Formidlingstall for restaurant- og matfag (vedlagt)
o Hele tallmaterialet: 

http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Fag--og-yrkesopplaring/Sokere-og-
godkjente-kontrakter/Sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter-per-1-november/

- NIFU-rapport
NIFU har publisert rapporten Yrkesfagelevers ulike tilpasninger til fagopplæring. Prosjektets 
problemstillinger har vært rettet inn mot å forstå hvorfor så mange av elevene som starter i 
yrkesfag avbryter sin fagutdanning. Rapporten tar særlig for seg utdanningsprogrammene 
Restaurant- og matfag, Bygg- og anleggsteknikk og Service og samferdsel.

Sakspapirer:

o Rapport: lenke

- Rådsmedlemmers deltakelse på konferanser/møter
o NHOs landskonferanse for kompetanse i reiseliv og matindustrien
o FRRM på SRY-møte 

- Strategiplan: Vurdering gjennom hele utdanningsløpet
På rådsmøte nr. 5/2013 vedtok rådet å ta opp rådets strategiplan, og da fortsette med temaet 
vurdering gjennom hele utdanningsløpet.

Ved rådsmøte nr. 1/2013 sak 6.1.2013 gjorde rådet følgende vedtak: «Rådet vil fortsette 
diskusjonen om eksamen på Vg2-nivå og vil invitere vurderingsavdelingen til neste rådsmøte. 
Rådet vil samtidig be Utdanningsdirektoratet om å kartlegge ulik praksis mellom skoler og 
fylkeskommuner i gjennomføring av eksamen på Vg2-nivå». Oppfølgingssaken ved påfølgende 
møte ble avlyst. AU foreslår at saken settes opp på dagsorden til første møte i 2014, og at 
vurderingsavdelingen inviteres.

Sakspapirer:
o Rådets strategiplan for oppnevningsperioden (vedlagt)  
o Referat fra rådsmøte nr. 1/2013: http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-

yrkesopplaring/Faglige-rad/Restaurant--og-matfag-/Referater/

54.6.2012 Høring – forslag til læreplan i industrioppmålingsfaget Vg3/opplæring i 
bedrift
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring ny læreplan i Vg3 industrioppmålingsfaget. 
Industrioppmålingsfaget utdanner fagarbeidere som kontrollerer og verifiserer posisjoner og 
dimensjoner av moduler, understell, konstruksjoner, strukturer og andre sammenstillinger innen 
industrien onshore og offshore. Den nye læreplanen fastsettes av Utdanningsdirektoratet og tas i 
bruk fra høsten 2014. 
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Arbeidsutvalget (AU) foreslår at rådet ikke avgir høringsuttalelse i denne saken.

Forslag til vedtak:
Rådet avgir ikke høringsuttalelse.

Sakspapirer (link):

- høringsbrev og forslag til ny læreplan: http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-
ute-pa-horing/Horing--forslag-til-lareplan-i-industrioppmalingsfaget-Vg3opplaring-i-
bedrift/

Frist for innspill er 6. februar 2014. 

55.6.2013 Innspill til agenda til årlig møte mellom SRY og de faglige råd om 
internasjonale tema
SRY har vedtatt et årlig møte med de faglige råd der internasjonalisering er tema. SRYs 
arbeidsgruppe om internasjonalisering ber de faglige råd om innspill på hvordan de faglige rådene
ønsker å jobbe med internasjonale tema.

Sakspapirer:
- Notat fra SRYs arbeidsgruppe om internasjonalisering
- Forslag til strategiplan til SRY.

Frist for innspill er 4. desember.

56.6.2013 Møteplan 2014

57.6.2013 Utviklingsredegjørelsen
Ved rådsmøte nr. 5/2013 fattet rådet følgende vedtak: «Rådets to arbeidsgrupper følger opp 
arbeidet med utviklingsredegjørelsen, og vil presentere et forslag til besvarelse for rådet ved 
neste møte 4. desember». 

AU foreslår følgende oppsett for sluttbehandlingen av utviklingsredegjørelsen:
- Lederne av de to arbeidsgruppene presenterer sine innspill
- Rådet gjennomgår og diskuterer arbeidsgruppenes innspill med utgangspunkt i malen for 

utviklingsredegjørelsen fra Udir

AU oppfordrer rådsmedlemmene til å ta stilling til innspillene fra arbeidsgruppene. Rådet bør 
særlig jobbe videre med å:

1. grundig beskrive situasjon innen hvert fag og utfordringer i bransjen, ref. del 3 i malen 
for utviklingsredegjørelsen.

2. enes om klare endringsforslag
3. tydeliggjøre hvilke fag og områder det er behov for å jobbe videre med, og skissere 

prosessen framover: Ser vi for oss endring i læreplan eller tilbudsstruktur? Vil rådet 
vurdere saken videre? Er det behov for å etablere læreplangrupper? Har vi behov for 
mer informasjon?

4. vurdere hvorvidt forslagene er godt begrunnet og dokumentert, se avsnitt 2.3 om 
dokumentasjon i Retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige råd og Udir.

Til informasjon, har sekretariatet laget en framdriftsplan for oppfølgingen av 
utviklingsredegjørelsene våren 2014, se vedlegg. 

Sakspapirer:
- Innspill fra arbeidsgruppen for kokk- og servitørfag (vedlagt)
- Innspill fra arbeidsgruppen for matfag (vedlagt)
- Mal for utviklingsredegjørelsen (vedlagt)
- Vedlegg til utviklingsredegjørelsen, nøkkeltall for RM (vedlagt)
- Vedlegg til utviklingsredegjørelsen, forskningssammendrag for RM (vedlagt)
- Framdriftsplan for oppfølgingen av utviklingsredegjørelsen (vedlagt)



Side 4 av 4

- Retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige råd og Udir: 
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Retningslinjer-for-samarbeidet-
mellom-SRY-faglige-rad-og-Utdanningsdirektoratet/

58.6.2013 Eventuelt


