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2.5.16 Høringer og bestillinger  

 

3.5.16 Status i forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner  

 

4.5.16  Oppsummering av fylkesbesøket 2016  

 

5.5.16 Oppfølging av gjennomgang av tilbudsstrukturen   
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DAGSORDEN  

 

1.5.16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Forslag til vedtak: 

Godkjent 

 

2.5.16 Høringer og bestillinger  

 

2.5.16a Oppdrag - forslag til lærefag i forsøk med modulstrukturert opplæring for  

voksne 

Viser til bestilling fra Udir til de faglige rådene sendt per epost:  

 

Utdanningsdirektoratet viser til fellesmøtet 12.10. 2016 mellom SRY og ledere og 

nestledere i faglige råd der arbeidet med utvikling av moduler for utvalgte lærefag og 

gjennomføring av forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående nivå 

ble behandlet.  

Sekretariatet oversender oppdragsbrevet og saksfremstillingen på nytt og minner om at de 

faglige rådene inviteres til å komme med forslag til lærefag for modulisering og utprøving 

av læreplaner i forsøkene. 

Utdanningsdirektoratet deltar gjerne på rådenes AU eller rådsmøter dersom rådene ønsker 

det. 

 

Frist for tilbakemelding på lærefag i forsøket settes til 25.11.2016. 

Tilbakemelding kan sendes kirsten.waarli@udir.no 

 

Se bestillingen til de faglige rådene og oppdragsbrevet fra KD vedlagt. FRNA har fått utsatt frist til 

28.11.2016, slik at saken kan behandles i rådsmøtet.  

 

Saken var oppe på AU-møtet 16.11.2016, hvor også Kirsten Waarli, saksbehandler for saken i 

Udir, deltok på møtet. Uten å konkludere gjorde AU seg følgende refleksjoner i møtet:  

 Rådet bør generelt sett diskutere om forsøk kan være aktuelt i alle fag i 

utdanningsprogrammet hvor det er mange ufaglærte. Både fiske og fangst og 

gartnernæring ble nevnt som aktuelle fag å melde inn.   

 AU tror ikke det er aktuelt å melde inn landbruk. Dette på bakgrunn av at det både pågår 

et forsøk i fire fylkeskommuner og en utredning om opplæringsmodell for voksenagronom 

i regi av LMD.  

Vedtak:  

 

 

 

 

2.5.16b Bestilling til de faglige rådene om overgang for elever fra  

studiespesialisering til yrkesfag 

Viser til bestilling fra Udir til de faglige rådene sendt per epost:  

I fellesmøte mellom SRY og de faglige rådene 12. oktober 2016 informerte 

Utdanningsdirektoratet om oppdragsbrev 19-16, utvikle overgang fra studieforberedende 

til yrkesfaglig utdanningsprogram og varslet en bestilling til de faglige rådene.  

 

Utdanningsdirektoratet ønsker at hvert av de faglige rådene vurderer 

 modellen og ordningen 

 om den kompetansen eleven oppnår gjennom modellen vil være tilstrekkelig for å 

kunne tas inn som lærling etter Vg2 

 om denne ordningen er aktuell for det utdanningsprogrammet dere representerer 

 hvilke prinsipper dere mener at skal ligge til grunn for å velge ut kompetansemål 

lokalt 
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For å kunne informere i SRY 7. desember og ferdigstille saken til høring i januar setter vi 

fristen for oppdraget like i etterkant av rådsmøtene i november og begynnelsen av 

desember. Direktoratet kan da oppsummere innspillene fortløpende.  

 

 (…) 

 

Svaret på bestillingen sender dere til Utdanningsdirektoratet v/Viil Gombos vgo@udir.no 

 

Se saksdokumentene vedlagt.  

 

FRNAs svarfrist er 30. november.  

 

På bakgrunn av diskusjon i AU-møtet 16.11.2016, har Trine Merethe Paulsen og sekretær laget et 

utkast til svar fra FRNA, se vedlegg. Se også FRNAs svar på forrige bestilling om temaet i 2014 

vedlagt.  

Vedtak:  

 

 

 

 

3.5.16 Status i forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner  

I tråd med vedtak i rådsmøtet 16. september, setter saken opp. Etter forrige rådsmøte har det 

vært følgende aktiviteter knyttet til forsøket:  

 Evalueringssamling for forsøksfylkene 22. september (se referat vedlagt) 

 Møte i FRNAs referansegruppe for forsøket 22. september. Her ble det enighet om å søke 

til Udir om å avholde et todagersmøte i Bodø for å følge opp forsøket i februar (se 

søknaden vedlagt) 

Vedtak:  

 

 

 

 

4.5.16  Oppsummering av fylkesbesøket 2016  

Følgende står i referat fra sak 8.4.16 på rådsmøtet 16. september «Oppsummering fra 

rådsmøtet»:  

Rådet tok en runde for å evaluere fylkesbesøket. Her er innspillene oppsummert: 

 Fylkesbesøket har vært godt planlagt og gjennomført – både faglig og strukturelt 

o Programmet har vært veldig interessant.  

o Vi har fått mye ut av dagene. 

 Den tematiske bredden har fungert fint – positivt at programmet har dekket både blå 

og grønn sektor, og at vi har kommet i dialog med ulike aktører. 

Vedtak:  

Rådet er svært fornøyd med fylkesbesøket. Vi har fått gode innspill og diskusjoner.  

 

En oppsummering fra fylkesbesøket ettersendes rådet i forkant av møtet. Vedlagt er power-point-

presentasjoner fra fylkesbesøket.  

Vedtak:  

 

 

 

 

5.5.16 Oppfølging av gjennomgang av tilbudsstrukturen   

Arvid Eikeland, Petter Nilsen, Bodil Onsaker Berg og sekretær Ragnhild S. Bølviken deltok i møte 

mellom FRNA og KD om tilbudsstrukturen 6. oktober. I etterkant av møtet ble det sendt en 

skriftlig tilbakemelding fra rådet til KD (se vedlegg). Dokumentet inneholder noen punkter rådet 

må følge opp.  
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AU diskuterte saken på AU-møte 16.11.2016, og ser spesielt tre tema/problemstillinger rådet bør 

jobbe videre med:  

 Sertifisering  

 Utedelen i idrettsanleggsfaget  

 Kompetanse som ligger mellom to utdanningsprogram, eks naturguide  

AU mener det er noe uklart hvem som har ansvar for å følge opp saker i utviklingsredegjørelsene 

som ikke er nevnt i Udirs rapport til KD om tilbudsstrukturen. Hva er hhv. rådenes og Udirs 

ansvar? Det er også uklart for AU hvordan nye endringsforslag (enten det gjelder læreplan eller 

tilbudsstruktur) vil behandles inntil ny tilbudsstruktur foreligger. 

 

Direktoratets anbefalinger til KD ligger her: http://www.udir.no/laring-og-

trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/en-relevant-fag--og-yrkesopplaring/ 

Vedtak:  

 

 

 

 

6.5.16  Orienteringssaker 

 

6.5.16a Møtetidspunkt for faglige råd i 2017 

Viser til epost fra Udir:  

Sekretariatet har drøftet møtetidspunkt for SRY og de faglige rådene for 2017.  

Flere av de faglige rådene ønsker at rådsmøtene i de ulike rådene avholdes på samme 

tidspunkt. Dette vil kunne gjøre saksbehandling og samarbeid rådene i mellom enklere. 

 

Med bakgrunn i ovennevnte vil sekretariatet i 2017 legge opp til å avvikle rådsmøter i de 

faglige rådene onsdager og torsdager i samme ukenummer.  Vedlagt oversikt over tildelte 

møtedatoer og møterom. 

 

Vedlagt er oversikt over rådsmøter i 2017.  

 

Arvid Eikeland kan ikke datoen som er satt opp før møte i juni. Sekretær er i dialog med de andre 

rådssekretærene for å bytte møtedato til 14. juni.  

Vedtak:  

 

 

 

 

6.5.16b Referat fra fellesmøte 12. oktober 2016 

Se vedlegg.  

Forslag til vedtak:  

FRNA tar saken til orientering.  

 

6.5.16c Nettverkssamling – vekslingsmodeller 25. – 26. oktober 2016  

Arvid Eikeland deltok på samlingen for FRNA, og gir en orientering fra samlingen.  

 

Presentasjoner fra samlingen sendes til rådsmedlemmer ved forespørsel.  

Forslag til vedtak:  

FRNA tar saken til orientering.  

  

6.5.16d  Møte i Landbruks- og matdepartementet 13. oktober 2016 

Det ble avholdt et møte mellom AU FRNA og LMD 13. oktober. Agenda for møtet var: 

voksenagronom, forsøket agronom og gartner, gjennomgang av tilbudsstrukturen, reindriftsfaget 

og FRNAs fylkesbesøk. 

 

Neste møte mellom FRNA og LMD avholdes etter høringen om tilbudsstrukturen. 
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Vedtak: 

 

 

 

 

6.5.16e Utredning om voksenagronom i regi av Landbruks- og matdepartementet 

Landbruks- og matdepartementet har inngått avtale med Trøndelag Forskning og Utvikling om 

utredning av en nasjonal modell for voksenagronomen. Utredningen gjøres i samarbeid med 

Østlandsforskning. Forskningsmiljøene vil overlevere en rapport til LMD 1. mars 2016.  

Vedtak:  

 

 

 

 

7.5.16 Eventuelt 
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