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Innkalling til rådsmøte 22. oktober 2014 / FRNA 
 

 
  

 

Tid:  Onsdag 22. oktober kl. 10.00 – 15.00 

   

Sted: Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15 b, Oslo.  

Møterom 10, 1. etg 

  

 

Dagsorden for møtet 4-2014 

 

1.4.14  Konstituering/endringer i rådssammensetningen  

 

2.4.14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

3.4.14 Godkjenning av referater 

 

4.4.14 Orienteringssaker 

 

5.4.14 Høringer og bestillinger til FRNA 

 

6.4.14 Arbeidsgruppe som skal se nærmere på behov for læreplanendringer i 

akvakulturfaget 

 

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

 

8.4.14 Sonderingskonferanse om smådyr  

 

9.4.14 Meldt St. 20 På rett vei  

 

10.4.14 Gjennomgang av tilbudsstrukturen (oppdragsbrev 11-14) 

 

11.4.14 Byggdrifterfaget 

 

12.4.14 Eventuelt 

 

 

 

DAGSORDEN  

 

1.4.14 Konstituering/endringer i rådssammensetningen 

I tråd med protokollen på det konstituerende møtet i FRNA i september 2012, er det lagt opp til 

lederbytte på dette rådsmøtet.  

 

På AU-møtet 17. september ble det gjort følgende vedtak:  
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AU innstiller på at Arvid Eikeland går over som leder i FRNA, og at Petter Nilsen overtar 

plassen som 1. nestleder.   

 

Øvrige endringer i rådssammensetningen – til orientering:  

 SL har overtatt MEFs plass i FRNA denne høsten. SLs representant er Solfrid Marthiniussen.  

 Astrid Mikalsen har gått ut i fødselspermisjon, og vil være i permisjon i ca et år. Robert 

Skarpnes (vara) tar hennes plass i denne perioden.   

 Hanna Kvamsås har tatt over som vara for Daniela Dobbert. Byttet skyldes endringer i 

Fagforbundets organisasjon. 

Forslag til vedtak: 

FRNA støtter AUs vedtak fra møtet 17. september. Dette betyr at Arvid Eikeland tar over som 

leder i FRNA og Petter Nilsen overtar som 1. nestleder. Endringen gjelder for resten av 

oppnevningsperioden.  

 

Øvrige endringer i rådssammensetningen tas til orientering. 

 

 

2.4.14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Forslag til vedtak: 

Godkjent 

 

 

3.4.14 Godkjenning av referater 

 

Godkjenning av referat fra rådsmøte 6. juni 2014 

Forslag til vedtak: 

Godkjent 

 

Godkjenning av oppsummering studietur til København og Malmö 4.-6. juni 2014 

Forslag til vedtak:  

Godkjent  

 

 

4.4.14 Orienteringssaker 

 Aktuelle møter/samlinger: 

o Arbeidsseminar om fordypningsmuligheter – 19. august 2014 (se vedlegg) 

o Fellesmøte for ledere og nestleder i SRY og FR på Maarud gård, 27.-28. august 20141 

(se vedlegg) 
o Arena for kvalitet i fagopplæringen – Tromsø, 11.-12. september 2014 

o Nettverksmøte om utprøvingen av vekslingsmodeller 13.-14. oktober 2014. Bodil 

Onsaker Berg deltok fra FRNA.  

o Møte mellom AU FRNA og Landbruks- og matdepartementet (LMD) – 24. september 

(se vedlegg) 

o Nasjonal Digital LæringsArena (NDLA) – workshop 23. oktober 

o Skolering om yrkesretting 2. desember 2014 – Trine Merethe Paulsen skal holde et 

innlegg.  

 Nettsiden for faglige råd www.fagligerad.no – er aktiv, men under utvikling   
 Læreplangruppa Vg3 Skogfag  
 Statusnotat om oppfølgingen av utviklingsredegjørelsen (se vedlegg). 
 Bestilling av reiser, hotell og reiseregninger  

Forslag til vedtak: 

Informasjon tas til orientering.  

  

 

                                                           
1
 NB. Dette er et oppdatert referat fra det FRNA ble tilsendt 26.9.2014 
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5.4.14 Høringer og bestillinger til FRNA 

 

Anmodning om uttalelse – søknad om ny privatskole  

Real- og yrkesfagsgymnaset AS søker om godkjenning av en ny videregående skole. Deriblant 

søker skolen om godkjenning av Vg1 Naturbruk og Vg2 Landbruk- og gartnernæring innen 

Utdanningsprogram for Naturbruk, for inntil 30 elever. Utdanningsdirektoratet ber derfor Faglig 

råd for Naturbruk om å uttale seg om denne delen av saken (se vedlegg). 

 

AU diskutert søknaden på AU-møte 17. september, og det ble gjort følgende vedtak:  

AU kan ikke se å ha fått tilstrekkelig informasjon til å vurdere hvorvidt skolen har et 

pedagogisk tilbud som er nyskapende og som skiller seg fra offentlige tilbud. For at saken 

skal kunne behandles på kommende rådsmøte ber AU om ytterligere informasjon. 

Rådssekretæren ber juridisk avdeling i direktoratet om en utsettelse, slik at saken kan tas 

opp på rådsmøtet i FRNA 22. oktober.  

 

Forslag til vedtak:  

FRNA støtter vedtaket fra AU-møtet 17. september 2014.  

 

 

Høring om omgjøring av utdanningsprogram for medier og kommunikasjon  

Utdanningsdirektoratet har to alternative forslag til ny struktur og fag- og timefordeling i medier 

og kommunikasjon på høring:  

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

utdanningsprogram-for-medier-og-kommunikasjon-1/  

 

Høringen er åpen for alle, og høringsfristen er 31. oktober 2014. 

 

Saken var oppe på AU-møtet 17. september, hvor AU gjorde følgende vedtak:  

«AU foreslår at rådet ikke uttaler seg i saken». 

Forslag til vedtak:  

FRNA støtter vedtaket fra AU-møtet 17. september 2014.  

 
 
Oppdrag til de faglige rådene – vurdere overgang fra studieforberedende til yrkesfaglig 

utdanningsprogram 

I Meld. St. 20 (2012-13) På rett vei ønsker Kunnskapsdepartementet å samle erfaringer med 

overganger fra studieforberedende til yrkesfaglige utdanningsprogrammer og videre vurdere å 

legge denne muligheten inn i tilbudsstrukturen.  

 

Som et ledd i denne oppfølgingen ønsker direktoratet at de faglige rådene vurderer overgang fra 

studieforberedende til yrkesfaglig utdanningsprogram, og kommer med innspill til dette (se 

vedlegg).    

 

Avdeling for læreplanutvikling deltar gjerne på et rådsmøte dersom rådene ønsker det. 

 

Frist for tilbakemelding til Utdanningsdirektoratet er 20. desember 2014. 

Vedtak: 

 

 

 

 

Oppdrag til faglige råd - splitting Vg2 

Som et ledd i behandlingen av Meld. St 20 På rett vei, ønsker direktoratet tilbakemelding fra de 

faglige rådene om fordypningsmuligheter i de respektive utdanningsprogrammene, spesielt 

splitting av felles programfag på Vg2. I det vedlagte dokumentet finner dere all informasjon, også 

kontaktinformasjon dersom dere har flere spørsmål. 

 

Frist: 15. desember 2014. 
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Avdeling for læreplanutvikling har tilbudt seg å møte de faglige rådene som har behov for å drøfte 

saken nærmere med direktoratet. Det må besluttes om FRNA ønsker dette for neste rådsmøte. 

Deretter må det ev. meldes videre til avdeling for læreplanutvikling (v/Else Høines). 

Vedtak:  

 

 

 

 

Høring – Prosjekt til fordypning Vg1 og Vg2 

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift som regulerer prosjekt 

til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram (FRNA ble orientert 

på epost 25.9.2014) 

 

Høringsdokumentene finner dere her: 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing---Forslag-til-endring-i-

prosjekt-til-fordypning-for-videregaende-trinn-1-og-2-yrkesfaglige-utdanningsprogram/ 

 

Prosjekt til fordypning er et sentralt fag i yrkesfaglige utdanningsprogram og sekretariatet 

oppfordrer de faglige rådene til å avgi høringsuttalelse. 

 

Høringsfristen er 12.desember 2014. 

Vedtak:  

 

 

  

 

6.4.14 Arbeidsgruppe som skal se nærmere på behov for læreplanendringer i 

akvakulturfaget 

På rådsmøtet 6. juni 2014 (sak 4.3.14) ble det vedtatt at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe 

som skulle se nærmere på behov for læreplanendringer i akvakulturfaget. Gruppa består av Knut-

Erik Svendsen, Trine-Merethe Paulsen og Terje Bolstad. Kim Unstad og Robert Skarpnes 

involveres ved behov.  

 

På AU-møte 17. september gjorde AU tre vedtak i tilknytning til saken:  

 At arbeidsgruppa også skal orientere om Meld St. 22 (2012-2013). Verdens fremste 

sjømatnasjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/dok/regpubl/stmeld/2012-

2013/meld-st-22-20122013.html?regj_oss=1&id=718631  

 AU foreslår at gruppa som ser på læreplanen skal få et utvidet mandat til også å se på 

tilbudsstrukturen 

 AU foreslår at også Eikevik kobles inn i arbeidsgruppa  

 

Arbeidsgruppa orienterer på rådsmøtet om status for arbeidet og om Meld St. 22. FRNA må ta 

stilling til de to øvrige punktene.  

Vedtak:  

 

 

 

 

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

Utdanningsdirektoratet orienterer om status i forsøket og svarer på eventuelle spørsmål. Rådet 

bør på denne bakgrunn legge en strategi for den videre oppfølgingen av forsøket.  

Vedtak:  
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8.4.14 Sonderingskonferanse om smådyr  

FRNA planlegger en sonderingskonferanse om smådyr På AU-møtet 25. april foreslo utvalget at 

det nedsettes en arbeidsgruppe for konferansen bestående av Bodil Onsaker Berg Solveig Skogs 

og Trine-Merethe Paulsen, med mandat om å komme med forslag til tidspunkt for konferansen, 

hvilke miljøer som bør inviteres, samt innhold og avgrensning av tema. 

 

På rådsmøtet 8. mai 2014 ble det gjort følgende vedtak:  

FRNA slutter seg til vedtaket fra AU-møtet. Saken tas videre til høsten.   

 

Arbeidsgruppa vil presentere en skisse med ideer på rådsmøtet (se vedlegg).  

Vedtak:  

 

 

 

 

9.4.14 Meldt St. 20 På rett vei  

Et infoskriv om status er tidligere sendt til orientering (se vedlagt epost). Oppfølgingen av 

meldingen diskuteres på møtet.  

Vedtak: 

 

 

 

 

10.4.14 Gjennomgang av tilbudsstrukturen (oppdragsbrev 11-14) 

Utdanningsdirektoratet mottok i april et oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet om å 

gjennomgå tilbudsstrukturen innen yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid med partene i 

arbeidslivet. I første omgang ble direktoratet bedt om å levere et overordnet prosessforslag og ta 

hensyn til relevante prosesser knyttet til oppfølgingen av Meld. St 20. I slutten av juni leverte 

Udir et svar på første del av oppdragsbrevet (saken er tidligere sendt til orientering i FRNA, men 

ligger også vedlagt i e-posten).  

 

Gjennomgangen var et av hovedtemaene for fellesmøtet på Maarud gård 27.-28. august 2014. På 

AU-møtet 17. september var det enighet om at gjennomgangen vil være en av de viktigste 

sakene for rådet framover.  

 

Arvid Eikeland orienterer nærmere om status for gjennomgangen.  

Vedtak: 

 

 

 

 

11.4.14 Byggdrifterfaget 

Læreplanen for Byggdrifterfaget er vedtatt (orientering om dette er tidligere sendt på epost). 

FRNA bør følge opp videre med tanke på idrettsanleggsfaget.  

Vedtak:  

 

 

 

 

 

12.4.14 Eventuelt 
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