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Innkalling til rådsmøte 6. - 7. april 2016 / FRNA 
 

 
Onsdag 6. april  

Tid:  Kl. 10.00 – 18.00 (kl. 10.00 – 13.15 plenum, kl. 13.15 – 18.00 arbeidsgrupper) 

Sted:  Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15 b, Oslo.  

Plenumsmøte: møterom 4, 1. etg.  

Arbeidsgruppemøter: møterom 4 og 10, 1. etg. 

 

Torsdag 7. april  

Tid:  Kl. 9.00 – 15.00  

Sted:  Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15 b, Oslo.  

Møterom 3, 1. etg. 

 

 

 

Dagsorden for møte nr. 2 - 2016 

 

1.2.16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

2.2.16 Gjennomgang av tilbudsstrukturen/utviklingsredegjørelsen del 2 

 

3.2.16 Høring om praksisbrevordningen 

 

4.2.16 Europass – endring etter læreplanrevidering 

 

5.2.16 Forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner  

 

6.2.16  Fylkesbesøk 2016 

 

7.2.16 Orienteringssaker  

 

8.2.16 Besøk av satssekretær Birgitte Jordahl  

 

9.2.16 Eventuelt 
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DAGSORDEN  

 

1.2.16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Forslag til vedtak: 

Godkjent 

 

 

2.2.16 Gjennomgang av tilbudsstrukturen/utviklingsredegjørelsen del 2 

Saken er hovedtema for rådsmøtet. Saken er tema hele dag 1, og deler av dag 2, etter behov. Se 

1. utkast til utviklingsredegjørelsen vedlagt. Dette danner utgangspunkt for rådets diskusjoner.  

 

Viktige lenker for arbeidet:  

 Utviklingsredegjørelsen del 1 og bestilling utviklingsredegjørelsen del 2: 

http://fagligerad.no/ur/ 

 Rapportene til de yrkesfaglige utvalgene: http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-

yrkesopplaring/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet/ 

 Rapporten «Økt rekruttering til landbruket. Mangfold og muligheter for framtiden» 

https://www.regjeringen.no/contentassets/a419268bf01e4245aaccfd15150043e5/rapport-

--okt-rekruttering-til-landbruket-270116.pdf  

 

2.2.16a Overordnede tema/problemstillinger 

Tema:  

 Landslinjer/regionale kompetansesentre  

 Kryssløp (se bl.a. innspill fra blomsterdekoratørfaget vedlagt) 

 Studieforberedende/studiespesialiserende 

 Fordypninger på Vg3 

 Læreplaner Vg1 naturbruk 

 Sertifikater (se oversikt vedlagt) 

 

2.2.16b Innledning v/Janita Arhaug 

Janita Arhaug, leder i Sett Sjøbein og medlem i yrkesfaglig utvalg for reiseliv, matproduksjon og 

primærnæringen holder en innledning. Innledningen vil ta utgangspunkt i spørsmål knyttet til 

rekruttering og sertifikater, samt øvrige refleksjoner fra arbeidet i yrkesfaglig utvalg for reiseliv, 

matproduksjon og primærnæringen.  

 

2.2.16c Arbeidsgrupper  

 Rådet jobber i arbeidsgrupper, en blå og en grønn gruppe den 6. april kl 13.15-18.00 
 De to gruppene orienterer om sitt arbeid den 7. april  

Vedtak:  

 

 

 

 

3.2.16 Høring om praksisbrevordningen 

Utdanningsdirektoratet sender et forslag om innføring av praksisbrev på høring. 

Høringen er forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og nasjonale rammer for 

lokal utvikling av læreplaner for praksisbrev. 

Praksisbrevordningen foreslås innført som et supplement til ordinær yrkesfaglig 

videregående opplæring. Det innebærer at praksisbrevordning, praksisbrevkandidat og 
praksisbrevprøve innføres som nye betegnelser i lov og forskrift. 
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Sekretariatet mener at høringen er relevant for alle de faglige rådene. 

Høringsfristen er 11. april 2016. 

Les mer og svar på høringen her: 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/horing-om-

praksisbrevordningen/ 

Bodil Onsaker Berg har utarbeidet et høringsutkast på vegne av rådet (se vedlegg), og innleder til 

saken i møtet.  

Vedtak:  

 

 

 

4.2.16 Europass – endring etter læreplanrevidering 

FRNA har mottatt et brev fra Udir om endring av Europass fagbeskrivelser etter reviderte 

læreplaner for Vg3/opplæring i bedrift fiske og fangst og Vg3/opplæring i bedrift skogfaget (se 

vedlegg). Direktoratet ber om at rådet kvalitetssikrer endringsforslagene. 

 

Frist 8. april 2016. 

 

Trine Merethe Paulsen og Solfrid Marthiniussen har sett på henholdsvis beskrivelsen av fiske og 

fangst og skogfaget (se innspill vedlagt). De innleder til saken i rådsmøtet.   

Vedtak:  

 

 

 

 

5.2.16 Forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner  

 Status om aktiviteter i 2016 – fylkeskommunenes rapportering, samling og studietur 

med FRNAs referansegruppe for forsøket (se brev fra Udir om status og aktiviteter i 

2016 vedlagt) 
 Opptak av nytt medlem i FRNAs referansegruppe for forsøket  

Forslag til vedtak:  

Informasjonen om aktiviteter i forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner i 2016 tas til 

orientering. Inger Johanne Sveen (Spekter) trer inn i FRNAs referansegruppe for forsøket.  

 

 

6.2.16  Fylkesbesøk 2016 

FRNA har fått innvilget fylkesbesøk til Rogaland i 2016. Fylkesbesøket avholdes 14.-16. 

september. Se vedlagt notat om bakgrunnen for valgt fylkeskommune, og tanker rundt program 

for besøket (også utsendt med sakspapirer til forrige rådsmøte).  

Vedtak:  

 

 

 

 

7.2.16 Orienteringssaker  

 

7.2.16a Informasjon om utsettelse av nyoppnevning av SRY og faglige råd 

Departementet viser til brev til SRY og de faglige råd angående nyoppnevning fra 

november 2015.  

Departementet har på bakgrunn av de svar som ble gitt på brevet, samt vurderinger av 

disse, kommet fram til at nyoppnevninger av de faglige råd og SRY utsettes med ett år, til 

sommer og høst 2017. SRY ble på møtet 10.02.2016 opplyst om departementets 

beslutning.  
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De faglige råd vil om kort tid motta brev fra departementet om beslutningen, denne epost 

sendes som forhåndsinformasjon. 

 

7.2.16b Sakspapirer SRY-møte 4. april 

Se sakspapirene vedlagt.  

 

7.2.16c Fellesmøte mellom SRY og faglige råd 4. april 2016 

AU orienterer fra fellesmøtet. Se agenda for møtet vedlagt.  

 

 

7.2.16d Orientering om møte mellom Landbruks- og matdepartementet (LMD) og 

AU FRNA 10. mars  

AU orienterer om møtet. Se presentasjon gitt av LMD om rapporten «Økt rekruttering til 

landbruket. Mangfold og muligheter for framtiden», avgitt av en arbeidsgruppe 

(rekrutteringsutvalg) 27. januar 20161.  

 

7.2.16e Orientering fra møte om de fem utvalgsrapportene 10. mars  

AU orienterer fra samlingen hvor de fem utvalgsrapportene ble presentert.  

 

7.2.16f Svar fra Udir på henvendelse om høringsinstanser 

I forbindelse med høringen om forslag til læreplaner i Vg2 maritime fag, Vg3 matros og Vg3 

motormann, sendte FRNA følgene epost til Udir:  

Faglig råd for naturbruk (FRNA) viser til høringen om forslag til læreplaner i Vg2 maritime 

fag, Vg3 matros og Vg3 motormann. Rådet bemerker at verken Fiskarlaget, Norsk 

Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund eller Det norske maskinistforbund står på 

høringslisten, noe vi mener de burde. FRNA ber derfor om at Udir varsler de nevnte 

organisasjonene om høringen. Videre ber vi om at direktoratet for fremtiden er nøye med 

at alle relevante organisasjoner står på høringslistene. 

 

FRNA har fått følgende svar fra Udir: 

Utdanningsdirektoratet sender informasjon om høringer til hovedorganisasjonene. 

Høringene ligger imidlertid ute på Utdanningsdirektoratets hjemmesider og er åpne for 

alle. 

 

Forslag til vedtak:  

FRNA tar informasjonen til orientering.  

 

 

8.2.16 Besøk av satssekretær Birgitte Jordahl  

FRNA får besøk av statssekretær Birgitte Jordahl 7. april kl 13.00-14.00.  

Vedtak 

 

 

 

 

9.2.16 Eventuelt 

                                                           
1 Rapporten var vedlagt innkallingen til rådsmøtet 4. februar 2016. 
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