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DAGSORDEN 

1.1.14 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak
Godkjent

2.1.14 Godkjenning av referat fra rådsmøtet 12. desember 2013 
Forslag til vedtak
Godkjent
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3.1.14 Orienteringssaker
 Ferdigbehandlede innspill og høringsuttalelser 

o Innspill på internasjonale tema sendt til SRYs arbeidsgruppe (se vedlegg)
o Høringsuttalelse om rett til påbygg sendt til KD (se vedlegg)
o Innspill fra FRNA på søknad om forsøk med kryssløp fra Vg1 studiespesialisering til 

Vg2 akvakultur sendt til juridisk avdeling, Udir (se vedlegg)
o Innspill om fagskoler til fagskoleutvalget sendt til Udir (se vedlegg)
o AU har sendt innspill på tema til fellessamling for ledere og nestledere i FR og SRY

 Høring endring i privatskoleloven – besluttet på AU-møte at FRNA ikke vil uttale seg 
 Status i forsøk med 2+2-modell for agronom og gartner 
 Fellesmøte SRY og ledere og nestleder FR 22.januar 
 Meld. St. 20 – oppfølging av tiltak 
 Fagnemdsamling naturbruk (se vedlegg) 
 Opprettelse av tilbud i bac pro akvakultur (se vedlegg)
 Regjeringens handlingsplan: Marint kunnskapsløft 

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-
ii/fkd/Nyheter_og_pressemeldinger/Pressemeldinger/2013/vil-gi-norge-marint-
kunnskapsloft.html?id=735131

 Høring - endringer læreplan Vg2 transport og logikk og Vg3 yrkessjåfør
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing---endringer-i-
lareplan-for-Vg2-transport-og-logistikk-og-Vg3-yrkessjafor/

 Ny nettside for faglige råd like rundt hjørnet 

Forslag til vedtak
Informasjon tas til orientering 

4.1.14 Samfunnskontrakten for flere læreplasser
Det ble vedtatt på rådsmøtet 12.12.2013 at oppfølgingen av samfunnskontrakten for flere 
læreplasser skulle opp på neste rådsmøte, og at Marianne Westbye, koordinator for 
Samfunnskontrakten i Udir, skulle inviteres til møtet for å informere om status for dette arbeidet.

Westby har bekreftet at hun vil komme innom på rådsmøtet. Hun vil informere om status i 
arbeidet med Samfunnskontrakten for flere læreplasser. 
Vedtak

5.1.14 Høringer og bestillinger

Høring – forslag til læreplan i byggdrifterfaget – nytt fag. 
Forslag til læreplan i det nye byggdrifterfaget er nå på høring. Byggdrifterfaget vil høre innunder 
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk. Byggdrifterelever må ta Vg1 bygg- og 
anleggsteknikk i skole, og deretter gjennomføre tre års læretid i bedrift, før de kan gå opp til 
fagprøve. 

Høringsfristen er 4. mars 2014. FRNA har imidlertid fått utsatt høringsfrist til etter rådsmøtet 
6.mars. Utdanningsdirektoratet fastsetter ny læreplan som skal bli tatt i bruk høsten 2014.
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing--forslag-til-lareplan-i-
byggdrifterfaget---nytt-fag/

På AU-møtet 6.februar ble det poengtert at høringen må ses i sammenheng med 
Idrettsanleggsfaget. FRNA har mottatt flere innspill knyttet til idrettsanleggsfaget (se vedlegg)
Vedtak:
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Høring – forslag om endringer i læreplan for Vg3 Fiske og fangst.
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til revidert læreplan for Vg3/opplæring i 
bedrift i Fiske og fangst. Hensikten med endringene er å ta inn i læreplanen den internasjonale 
konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk. Hvis forslaget går 
igjennom skal lærlinger som tar fagbrev som fisker kunne innløse sertifikat for arbeid på båt 
tilsvarende en matros.

Høringsfristen er 25. april 2014.
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing---forslag-om-endringer-i-
lareplan-for-Vg3-Fiske-og-fangst/
Vedtak:

Partenes innflytelse på utformingen av læreplanene på Vg3 – oppdrag fra SRY
SRY ber om at de faglige rådene drøfter/vurderer problemstillinger knyttet til større innflytelse på 
utforming av læreplaner Vg3 (se vedlegg). Rådene bes om å gi innspill som kan danne grunnlag 
for videre behandling i SRY.

Frist for tilbakemelding: 1. april 2014 
Vedtak:

Matematikk i yrkesfagene – bestilling til de faglige råd
Utdanningsdirektoratet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag 
om matematikkfaget i grunnopplæringen. I den sammenheng ønsker arbeidsgruppen å få mer 
kunnskap om hvilken matematikk som er nødvendig og viktig for de ulike 
utdanningsprogrammene på yrkesfag. Arbeidet vil ses i sammenheng med tiltak i Meld. St. 20 om 
yrkesretting og videreutvikle tiltak for å styrke fellesfagene i de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene.

Arbeidsgruppen ber derfor de faglige rådene om å besvare et spørreskjema innen 10. april (se 
vedlegg).
Vedtak: 

6.1.14 Dialogkonferanse hest og/eller smådyr 
En dialogkonferanse om hest og/eller smådyr har blitt diskutert ved flere anledninger i «grønn 
gruppe». Temaet ble også drøftet på rådsmøtet 12. desember 2013. Der ble det vedtatt at saken 
skulle tas videre av et utvidet AU 17.januar 2014. På dette møtet ble følgende vedtak fattet: 

AU lar saken ligge inntil videre, og tar ikke sikte på å arrangere en dialogkonferanse det 
inneværende år. 

Bodil Onsaker Berg skal gjøre noen nettsøk for å undersøke status for utdanningstilbud innen 
smådyr og markedet for kompetanse knyttet til feltet. Det er mulig Udir vil bli forespurt om å gjøre 
mer omfattende søk senere. 

Bølviken skal forsøke å finne referatet fra dialogkonferansen for de grønne fagene som fant sted 
høsten 2011. 

Utover dette fikk Bølviken og Nilsen en rekke kontaktpersoner på fagnemdsamlingen for 
naturbruk den 3.februar, som vil være nyttige å ha med i det videre arbeidet.  
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I vedtaket fra AU-møtet 6.februar ber AU rådet slutte seg til vedtaket fra det utvidede AU-møtet 
17.januar 2014. De påpeker imidlertid også at rådet bør bestemme seg for hvorvidt 
dialogkonferansen skal omhandle hest, smådyr eller begge på rådsmøtet, 6.mars. 
Vedtak:

7.1.14 Utviklingsredegjørelsen
FRNA leverte et førsteutkast til utviklingsredegjørelsen i desember 2013. Trine-Merethe Paulsen 
og Petter Nilsen (leder for hhv blå og grønn arbeidsgruppe) fikk tilbakemeldinger på 
utviklingsredegjørelsen fra Udir i januar 2014, og fikk i oppgave å informerer sine arbeidsgrupper
om arbeidet som måtte gjøres videre. Tilbakemeldingene fra Udir var i korte trekk at rådet i 
større grad måtte vise til kilder underveis i utviklingsredegjørelsen, at enkelte beskrivelser og 
argumentasjonsrekker måtte utdypes og at del 1 av utviklingsredegjørelsen måtte fylles ut. 

Blå og grønn gruppe har nå sendt sine innspill til rådssekretæren. Rådssekretæren jobber nå med 
å legge alle innspill inn i en felles utviklingsredegjørelse, i tillegg til å gjøre noen strukturelle 
endringer i dokumentet. En revidert utgave av utviklingsredegjørelsen vil ettersendes til 
rådsmedlemmene så snart som mulig, og senest innen tirsdag 4.mars. Alle rådsmedlemmer bes 
om å lese igjennom denne før rådsmøtet, slik at utviklingsredegjørelsen kan godtas på 
rådsmøtet. I tillegg er det fint om alle har tenkt igjennom hvordan dere ønsker å gå videre med 
det som er beskrevet i utviklingsredegjørelsen i tiden framover (særlig del 4 - Endringsforslag).

Til rådsmøtet er også Kari Fyhn, ansvarlig for utviklingsredegjørelsene i Udir (avd. for fag- og 
yrkesopplæring), Unni Teien (avd. for læreplanutvikling, Udir) og Inger-Lise Stieng (avd. for
vurdering 2, Udir) invitert. De vil kunne svare på eventuelle spørsmål rådet måtte ha knyttet til 
redegjørelsen, videre arbeid med forslag til endring i læreplaner etc.
Forslag til vedtak:
FRNA godkjenner utviklingsredegjørelsen slik den ser ut 6.mars 2014. Rådssekretæren får 
fullmakt til å gjøre mindre språklige og/eller strukturelle endringer i teksten. Rådssekretæren 
leverer inn utviklingsredegjørelsen til Udir på vegne av faglig råd for naturbruk innen 14.mars.

8.1.14 Kvalitet i fagopplæringen 
Arbeidsgruppen for Kvalitet i fagopplæringen ønsker å orientere de faglige rådene om siste nytt i 
arbeidet med å implementere systemet. En representant fra arbeidsgruppen for kvalitet i 
fagopplæringen kommer innom på rådsmøtet for å orientere om siste nytt i arbeidet. Det settes 
av 30 minutter til saken.
Vedtak:

9.1.14 Studietur
Kai Raundalen har utarbeidet en skisse til program for FRNAs studietur juni 2014 (se vedlegg). 
Vedtak:

10.1.14 Eventuelt


