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3.4.15 Kort oppsummering fra møtene om forsøk 2+2 agronom og gartner 23.- 
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4.4.15 Bestilling til faglige råd - nyoppnevning av faglige råd 2016-2019   
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DAGSORDEN  

 

1.4.15 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Forslag til vedtak: 

Godkjent 

 

2.4.15 Permisjon fra AU  

Trine Merethe Paulsen trekke seg som 2. nestleder i AU, og har foreslått at Bodil Onsaker Berg, 

som har vikariert som 2. nesteleder i AU våren 2015, overtar vervet. De øvrige 

lærerrepresentantene i rådet, Kim Unstad og Knut Eirik Svendsen, stiller seg bak forslaget. Det 

samme gjør leder Arvid Eikeland og nestleder 1. Petter Nilsen.   

Forslag til vedtak:  

Bodil Onsaker Berg overtar som 2. nestleder i AU FRNA i resten av oppnevningsperioden. For å 

sikre ivaretakelse av de blå fagene, settes Trine Merethe Paulsen i kopi ved utsendelse av 

innkallinger og referater, samt øvrig relevant korrespondanse.  
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3.4.15 Kort oppsummering fra møtene om forsøk 2+2 agronom og gartner 23.- 

24. september 2015  

Første refleksjoner og kort oppsummering etter møtene med Vestfold fylkeskommune (inkl. 

Gjennestad- og Melsom videregående skole) og Buskerud fylkeskommune om forsøket med 2+2-

modell for agronom og gartner.  

Vedtak:  

 

 

 

 

4.4.15 Bestilling til faglige råd - nyoppnevning av faglige råd 2016-2019   

Sekretariatet viser til vedtak fra SRY-møte 11.06.2015 til sak om oppnevning av faglige råd 

2016-2019. SRY ber de faglige rådene drøfte følgende spørsmålene til diskusjon.  

- Hvor godt har de faglige rådene fungert i oppnevningsperioden 2012-2016? 

- I hvilken grad er mandat og sammensetningen av de faglige rådene egnet til å følge opp 

intensjonen med trepartssamarbeidet? 

- Er det behov for å legge til eller trekke fra elementer i mandatet til de faglige rådene? 

- Er det behov for å revidere retningslinjene for trepartssamarbeidet mellom SRY, de 

faglige rådene og Utdanningsdirektoratet? 

Saken fremmes i SRY sammen med rådens innspill i oktober.  

 

Frist for innspill er 10. oktober. Innspillene sendes Benedicte Helgesen Bergseng. 

 

Se saksdokumenter vedlagt.  

 

AU diskuterte saken i AU-møtene 24. august og 9. september. Arvid Eikeland innleder til saken, 

basert på diskusjonene i AU.  

 

Diskusjonen i rådsmøtet vil ta utgangspunkt i følgende punkter:   

1. Hvem er den tredje parten i de faglige rådene?  

2. Hvordan få et system som finner de rette representantene til å sitte i faglige råd og SRY? I 

dette ligger også økonomi.  

3. Representantenes forankring i egen organisasjon. 

4. Dagens mandat og retningslinjer.  

AU oppfordrer rådsmedlemmene til å diskutere saken med organisasjonen de representerer.  

Vedtak:  

 

 

 

 

5.4.15 Gjennomgang av tilbudsstrukturen/utviklingsredegjørelsen  

Saken blir tredelt:  

1) Kort orientering fra samlingen mellom faglige råd, SRY og yrkesfaglige utvalg på Maarud gård, 

26.-27. august 2015 

 

2) Utviklingsredegjørelsen del 1  

Gjennomgang av utkast til utviklingsredegjørelse – arbeidsgruppe for arbeidsgruppe/fag for fag: 

 Blå arbeidsgruppe  

 Grønn arbeidsgruppe  

 Reindriftsfaget  

 Anleggsgartner og idrettsanleggsfaget  

Utkast til utviklingsredegjørelsen ligger vedlagt. Det ligger også ved utkast til søknader til 

læreplanendringer i akvakulturfaget og fiske og fangst. Dokumentet for skogfaget ettersendes i 
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forkant av møtet. Det samme gjør en oppdatert versjon av utkastet for hovslagerfaget. 

Rådsmedlemmene oppfordres til å lese utkastene i forkant av møtet.  

 

Utkast for anleggsgartner og idrettsanleggsfaget presenteres i rådsmøtet. 

 

 

3) Utviklingsredegjørelsen del 2  

Ragnhild Bølviken (sekretær) holder en presentasjon om det videre arbeidet med 

utviklingsredegjørelsen (del 2). Påfølgende diskusjon i rådet.  

 

Vedtak:  

 

 

 

 

6.4.15 Nasjonale rammer for lokal utvikling av læreplaner for praksisbrev 

Udir mottok i juni 2015 et oppdragsbrev fra KD om å utforme rammer for og regulering av 

praksisbrev. Oppdraget innebærer blant annet å vurdere, utarbeide og sende på høring forslag til 

nødvendige endringer i forskrift til opplæringsloven på bakgrunn av ovennevnte føringer, og 

utvikle nasjonale rammer for utvikling av lokale læreplaner for praksisbrev i samråd med de 

faglige råd. 

 

Direktoratet har laget et utkast til de nasjonale rammene for den lokale utviklingen av 

læreplanene for praksisbrev, og åpner med dette for innspill fra de faglige rådene på utkastet (se 

vedlegg). 

 

Innspill sendes til Else.Hoines@utdanningsdirektoratet.no innen 15. oktober 2015. 

 

Direktoratet beklager at fristen for tilbakemelding er forholdsvis kort. Dette er skyldes fristene i 

oppdragsbrevet. 

 

AU gir en kort orientering om saken i rådsmøtet.  

Forslag til vedtak: 

AU tar saken videre.  

 

 

7.4.15 Orienteringssaker 

 

7.4.15a Arena for kvalitet i fagopplæringen 

Påmeldingen til årets Arena for kvalitet i fagopplæringen er åpnet. Konferansen arrangeres i 

Bergen 24.-25. november med tema samarbeid mellom skole og arbeidsliv. AU får dekket sine 

reiseutgifter. Les mer om konferansen her: http://www.ccnorway.no/fagopplaering/  

 

 

7.4.15b Møte med Landbruks- og matdepartementet 

FRNA v/AU skal i møte med LMD 22. september. Agenda for møtet er todelt: 

 orientering om rådets arbeidet med utviklingsredegjørelsen og ev. andre aktuelle felles 

tema, deriblant reindriftsfaget 

 voksenagronom – tema er initiert av Kompetanseløft Trøndersk landbruk, som også vil 

delta i møtet 

 

7.4.15c Høring arkitektur – forslag til læreplaner i utdanningsprogram for kunst, 

design og arkitektur (studieforberedende utdanningsprogram) 

Fra 1. august 2016 blir studiespesialisering med formgivingsfag til et eget studieforberedende 

utdanningsprogram. Forslag til læreplaner for det nye tilbudet er nå på høring.  
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Høringsfristen er 3. november 2015. 

Høringsdokumentene kan leses her:  

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoyring--forslag-til-lareplanar-i-

utdanningsprogram-for-kunst-design-og-arkitektur/ 

AU mener at FRNA bør svare på høringen.  

 

Bodil Onsaker Berg og Kai Raundalen sender et utkast til høringssvar til rådet innen 15. oktober. 

Frist for innspill i rådet settes til 30. oktober.  

 

 

7.4.15d Innspill til FRNA om kryssløp fra Vg1 TIP til Vg2 Fiske og fangst 

FRNA har fått et innspill vedrørende kryssløp fra Vg1 TIP til Vg2 fiske og fangst (se vedlagt 

epost).   

 

 

7.4.15e Forsøk med 2+2-modell for agronom og gartner - informasjon om valgfrie 

programfag 

FRNA har blitt satt i kopi i et brev til fylkeskommunene i forsøket med 2+2-modell for agronom 

og gartner (se vedlegg). Brevet omhandler de valgfrie programfagene i forsøket.  

 

 

7.4.15f Fagnemd hovslagerfaget  

Det har kommet inn en klage i hovslagerfaget, og FRNA har blitt bedt om å innstille tre 

medlemmer til nemda. AU har på vegne av rådet, og i samråd med Norges Hovslagerforening 

kommet frem til tre kandidater.   

 

 

7.4.15g Revidert forskrift i prosjekt til fordypning (PTF) 

I orientering til de faglige rådene 26.06.2015 om status for gjennomføringen av tiltakene i Meld. 

St. 20, sto følgende om PTF:  

Forslag til revidert forskrift i prosjekt til fordypning var på høring vinteren 2015. 

Oppsummering av høring ble sendt KD våren 2015. Eksisterende forskrift vil fortsatt gjelde 

for skoleåret 2015-2016. Departementet vil komme tilbake med justert forskrift til 

skolestart 2016. 
 

Etter innspill fra Solveigs Skogs, har FRNA sendt en forespørsel og påminnelse til KD om at det er 

viktig at det kommer en avklaring så fort som mulig. Dette fordi det er avgjørende for skolenes 

planlegging. Videre etterspør rådet når det forventes at arbeidet blir sluttført. 

 

 

Forslag til vedtak:  

FRNA tar informasjonen til orientering.  

 

 

8.4.15 Eventuelt 
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