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Referat fra rådsmøte nr. 2 2016 

 

 

 

 

Dato: 11.-12.04.2016 

Tid: 09:00 – 15:00 

Sted: Utdanningsdirektoratet, møterom 4 i 1. etasje 

 

 

Til stede: Fra arbeidsgiversiden: Fra arbeidstakersiden: 

 Espen Lynghaug (NHO Mat og Landbruk) Bjørn Johansen (NNN) 

 Eddy Kjær (NHO Reiseliv) Merete Helland (NNN) 

 Gunnar Bakke (NHO Mat og Drikke) Frank Schistad (Fellesforbundet) 

 John Magne Larsen (KS)  

 Skolesiden/utdanningsmyndigheter: Elevorganisasjonen: 

 Geir-Rune Larsen (Utdanningsforbundet) - 

 Kristin Bergundhaugen (KS)  

 Erna Hamrum (Skolenes Landsforbund)  

 Helga Hjeltnes (vara, Utdanningsforbundet) Utdanningsdirektoratet: 

 
 

Benedicte Bergseng  

Forfall: Arild Løvaas (YS, Delta) Kari Fyhn 

 Chris Dani Nenningsland (EO) May Bergersen 

 
 

 

   

   

 

Dagsorden: 

 

09.2.2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

10.2.2016 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 1/2016 

11.2.2016 Høringer 

12.2.2016 Presentasjon fra Fafo 

13.2.2016 Presentasjon fra NIBIO  

14.2.2016 Læreplansak HMS og bransjekunnskap 

15.2.2016 Møteplan høst 2016 

16.2.2016 Fylkesbesøk til Troms 

17.2.2016 Besøk fra statssekretær 

18.2.2016 Utviklingsredegjørelsen del 2 

19.2.2016 Orienteringssaker 

20.2.2016 Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/


   Side 2 av 5 

 

9.2.2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: 

 Godkjennes 

 

10.2.2016 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 1/2016 

 

Vedtak: 

 Godkjennes 

 

11.2.2016 Høringer 

 

Forslag til endringer i læreplan for tavlemontørfaget Vg3/opplæring i bedrift 

 

Utdanningsdirektoratet sender på høring forslag til endringer i læreplan for Vg3/opplæring i 

bedrift tavlemontørfaget. Høringsfristen er 7. juni 2016. Hensikten med endringen er at krav til 

kunnskaper om «tavlenormen» skal framgå klart av læreplanen. 

Ny læreplan skal etter planen tre i kraft fra 1. august 2016. 

Høringsfrist er 7. juni 2016. 

Vedtak: 

Rådet svarer ikke på høringen. 

12.2.2016 Presentasjon fra Fafo  

 

Silje Andresen og Rolf K. Andersen fra Fafo presenterte rapporten «Motivasjon, frafall og 

formidling av elever til læreplass i utdanningsprogrammet for restaurant- og matfag – en 

dybdestudie». 

 

13.2.2016 Presentasjon fra NIBIO 

 
Anne Strøm Prestvik fra NIBIO presenterte rapporten «Fag- og yrkesopplæring i matindustrien». 

 

14.2.2016 Læreplansak HMS og bransjekunnskap 

 

FRRM deltar i pilot om utprøving av mer innflytelse på Vg3 læreplaner. Rådet har levert en 

læreplansak om HMS og bransjekunnskap, og har gitt Udir innspill om representanter til 

læreplangruppe. Følgende gruppe er satt sammen av Udir:  

 

Tove Vatsvaag Nylund (leder) 

Jan Arve Stålstad 

Egil Ove Wulvig 

Helga Hjeltnes 

Lars Gerhardsen 

Eva Danielsen 

Gro Birgitte Eriksson 

 

Læreplangruppen har laget utkast til nye læreplaner i alle de 12 fagene som inngår i 

utdanningsprogrammet for restaurant- og matfag. 

 

Helga Hjeltnes orienterte om arbeidet. Punktene om HMS er nå like i alle læreplanene. 

Læreplanene i de 12 fagene er svært forskjellige med hensyn til detaljeringsgrad. Det har ikke 

læreplangruppen gjort noe med. Medlemmene i gruppen tror det vil være lurt å gå gjennom 

læreplanene med tanke på å gjøre strukturen og detaljeringsgraden likere.  
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Espen Lynghaug ga følgende tilbakemelding: Læreplanutkastene ser greie ut. I noen planer har 

dere beholdt en del opprinnelige mål. I noen læreplaner blir det litt overlapp. Det er litt ulik 

vinkling på innholdet.  

 

Rådet diskuterte hvordan det videre arbeidet med læreplanene bør organiseres. 

Vedtak: 

FRRM tar saken til etterretning og ønsker ikke å sende disse læreplanene ut på høring nå. 

Saken settes på vent frem til arbeidet med tilbudsstrukturen er fullført. Udir vil forberede 

høringen og formulere høringsspørsmålene. Rådsmedlemmer som ønsker det, kan sende 

forslag til høringsspørsmål til Udir v/ rådssekretær. Saken settes opp igjen på neste 
rådsmøte. 

15.2.2016 Møteplan høsten 2016 

 

7. september (dersom det ikke blir fylkesbesøk da) 

8. desember m/ julemiddag 

 

Rådet vil sette opp et høstmøte til når datoene for fylkesbesøket er fastsatt. 

 

16.2.2016 Fylkesbesøk til Troms 

 

FRRM har fått innvilget fylkesbesøk for 2016. Rådet ønsker å reise til Troms i uke 36. Hvis denne 

uken ikke passer for fylkeskommunen, kan uke 43 eller 44 være et alternativ. 

 

Medlemmene i FRRM ga innspill til programmet for turen. Rådet ønsker å se nærmere på 

bakerbransjen, og i Tromsø er det både et stort industribakeri (Bakehuset Nord-Norge) og 

håndverksbakeri. Det er også en rekke andre industri- og håndverksbedrifter samlet som rådet 

ønsker innspill fra, også fra andre bransjer enn matindustrien. Rådet ønsker også å høre om 

Tromsø som reiselivsby og satsinger knyttet til dette. Temaet samarbeid mellom skole og 

arbeidsliv er også interessant for rådet. 

 

Rådet ønsker å invitere representanter fra bedrifter innen restaurant- og matfag til et åpent møte 

om fremtidens utdanningsbehov. Representanter for fylket, skolene og Y-nemnda bør også delta. 

Vedtak: 

Rådet utformer en bestilling til Troms fylkeskommune.  

 

 

17.2.2016 Besøk fra statssekretær 

 

Statssekretær Birgitte Jordahl besøkte det faglige rådet. Hun innledet med å si at politisk ledelse 

ønsker løpende prosesser med justeringer av tilbudsstrukturen. Hun stilte også en rekke spørsmål 

til det faglige rådet: 

 

 Er utdanningen innen restaurant- og matfag attraktiv, god nok, og noe som arbeidslivet 

etterspør?  

 Hva kan man forvente å jobbe med når man har et fagbrev innen restaurant- og matfag?  

 Er koblinger til andre fag aktuelle, for eksempel innen TIP? Finnes det noen ferdigheter 

som er felles for alle lærefagene som på en eller annen måte har noe overlapp med TIP? 

Kunne man laget et nytt teknologifag som er felles for disse i stedet for at alle skal lage 

sine egne læreplaner m/ teknologimål? 

 Regionale sentre: alle utdanningsprogram har små fag. Hvor mange landslinjer skal vi ha? 

Hvor mange skoler skal vi etablere i statlig regi for å ivareta små elevgrupper? Finnes det 

noen alternativer? Ha en større del av utdannelsene i bedrift? Hva med en plan B? 
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Hun minnet om det pågående arbeidet med regionreformen og sa at rådet kan fremme sine 

forslag med forbehold om at det kan komme til å kreve noen strukturelle endringer.  

På spørsmålet om regionale sentre svarte Espen Lynghaug at slike sentre må knyttes til 

eksisterende miljøer. Vi må tenke regionalt. Lynghaug presenterte deretter arbeidet i 

arbeidsgruppen som har tatt for seg Vg2 matfag. Det yrkesfaglige utvalget sier at Vg2 matfag må 

splittes. Vi må diskutere om tør å gå for det. Arbeidsgruppen foreslår å splitte matfag til tre 

programområder/tilbud. Bedriftene vil få inn lærlinger som har bedre kunnskap innenfor 

områdene. Men hva vil konsekvensen av å splitte være? Utdanningsløpet har rundt 400 søkere på 

landsbasis. Noen fylker vil få problemer med å opprettholde et utdanningstilbud dersom Vg2 

matfag blir delt i tre. 

 

Geir-Rune Larsen presenterte arbeidet i arbeidsgruppen som har tatt for seg Vg2 kokk- og 

servitørfag. 70 prosent av dem som søker seg til kokk- og servitør, søker hovedsakelig til 

kokk/institusjonskokk. Diskusjonene i arbeidsgruppen har handlet om hvorvidt servitørfaget skal 

opprettholdes. Vi har valgt å beholde alle fagene. Vi foreslår å endre navn fra institusjonskokk til 

ernæringskokk. Ellers blir det ganske likt som det vi har i dag. Vi ønsker å gjøre noen mindre 

endringer i læreplanene (spisser blant annet kompetansemål om drikke).  

 

 

18.2.2016 Gjennomgang tilbudsstruktur og utviklingsredegjørelsen  

 

Rådet har mottatt en tilbakemelding på del 1 og bestilling til del 2 av utviklingsredegjørelsen. 

Rådet vedtok på rådsmøte nr. 6/2015 å videresende Udirs bestilling til rådets to arbeidsgrupper. 

Rådet diskuterte leveransefrist for de to arbeidsgruppene, og ble enig om at gruppene leverer 

sine innspill til rådet i rådsmøtet 11. mars.  

 

Rådet drøftet innspillene og konkluderte. Benedicte H. Bergseng fra Udir tok imot innspillene. Hun 

ferdigstiller utviklingsredegjørelsen del 2. 

 

Saksdokumenter: 

- Utkast til utviklingsredegjørelse del 2 (ettersendes) 

- Innspill fra rådets arbeidsgruppe Vg2 matfag (vedlagt) 

- Innspill fra rådets arbeidsgruppe Vg2 kokk- og servitørfag (vedlagt) 

- Bestilling Utviklingsredegjørelse del 2 (vedlagt) 

- Rapporter fra yrkesfaglige utvalg: http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-

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

 

 

18.2.2016 Orienteringssaker  

 

Udir:  

- Søkertall 2016-2017: http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/vgo/Sokere-

inntak-og-formidling1/Sokere-til-videregaende-opplaring/  

- Kartlegging av utstyrssituasjonen (delrapport): 

http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/Ovrige-forfattere/utstyrt-for-laring-

delrapport-fra-kartlegging-av-utstyrssituasjonen-i-videregaende-skole/  

- Ny Samfunnskontrakt for flere læreplasser: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-

samfunnskontrakt/id2479670/  

 

Deltakelse på møter og konferanser: 

- Fellesmøte februar og april 

- Seminar om rapporter fra yrkesfaglige utvalg 

 

Rådsmedlemmer: 

- Eddy Kjær slutter i NHO reiseliv 1.mai 2016. Derfor er hans siste rådsmøte 11.-12.april 

2016. Einar Øverås møter som vanlig inntil videre.  

- Harry Danielsen har trukket seg fra varavervet. 

 

Forslag til vedtak: 

 Rådet tar sakene til orientering. 

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet/
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet/
http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/vgo/Sokere-inntak-og-formidling1/Sokere-til-videregaende-opplaring/
http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/vgo/Sokere-inntak-og-formidling1/Sokere-til-videregaende-opplaring/
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19.2.2016 Eventuelt  

 

Kommentar angående yrkesfaglærerløftet v/ Geir Rune Larsen: Yrkesfaglærerne ønsker seg 

faglige kurs, ikke utdanning i pedagogikk. De behøver faglig oppdatering. 


