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Medlemmer i det faglige råd 
 
 
 
 
 
 
Referat fra rådsmøte nr. 4 
 
 
 
 
Dato: 03.09.13 
Tid: 11:00 – 16:00  
Sted: Skolenes Landsforbund, Møllergata 20. Inngang fra Hammersborggata, 7. 
etg. 
 
Tilstede: Fra arbeidsgiversiden: Fra arbeidstakersiden: 
 Cecilie Hänninen (NHO Mat og Drikke)  Bjørn Johansen (NNN) 
 Espen Lynghaug (NHO Mat og Landbruk) Merete Helland (NNN) 
 Eddy Kjær (NHO Reiseliv) Arild Løvaas (YS, Delta) 
 John Magne Larsen (KS) Frank Schistad (Fellesforbundet) 
 Skolesiden/utdanningsmyndigheter: Elevorganisasjonen: 
 Margareth Skogstad (Utdanningsforbundet) - 
 Geir Rune Larsen (Utdanningsforbundet)  
 Kristin Bergundhaugen(KS) Utdanningsdirektoratet: 
 Erna Hamrum (Skolenes Landsforbund) Benedicte H. Bergseng (rådssekretær) 
Forfall: Chris Dani Nenningsland (uten vara, EO)  
   
   
    
   
 
Dagsorden: 
 
35.4.2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
36.4.2013 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 3/13 
37.4.2013 Orienteringssaker 
38.4.2013 Høringer 
39.4.2013 Utviklingsredegjørelsen 
40.4.2013 Kvalitetsvurderingssystem 
41.4.2013 Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAGLIG RÅD FOR RESTAURANT- OG MATFAG 
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 

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

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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35.4.2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: 

 Godkjennes 
 
36.4.2013 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 3/13 

 
Vedtak: 

 Godkjennes 
 
37.4.2013 Orienteringssaker 
Rådssekretær orienterer om følgende saker  
- Rådsmedlemmene har mottatt invitasjon til kvalitetskonferanse i Haugesund (to 
representanter), NHOs landskonferanse for kompetanse i reiseliv og matindustrien (to 
representanter) og fellesmøte mellom SRY og ledere og nesteleder i faglige råd (en representant 
for nestleder som har meldt forfall). Interesse meldes til rådssekreær fortløpende.  
- Rådet har fått et nytt rådsmedlem, dette er John Magne Larsen som representerer KS på 
arbeidsgiversiden. 
  

Vedtak: 
Rådet tar sakene til orientering.  

 
38.4.2013 Høringer 
  
 - Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget 
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag om krav til relevant kompetanse i 
undervisningsfag. Stortinget har allerede vedtatt en lovbestemmelse med krav om at den som 
skal undervise må ha relevant kompetanse i undervisningsfaget. Lovbestemmelsen trer i kraft 1. 
januar 2014. I denne høringen foreslår Utdanningsdirektoratet blant annet flere presiseringer av 
kravet. 

Leder innleder om saken, og presiserer at kjernen i høringen er forslag om krav til 60 
studiepoeng relevant kompetanse fra høyere utdanning for å undervise på det videregående nivå. 
Unntaket er for undervisning innen yrkesfag, der krav til relevant kompetanse er tilfredsstilt med 
fag- eller svennebrev. Rådet diskuterer saken, og er enig i at lærerne som hovedregel bør ha 
relevant kompetanse for det faget de skal undervise i. Rådet vil støtte forslaget i høringen om 
krav til kompetanse i undervisningsfaget for yrkesfagene.  

Rådet ønsker å presisere at unntakskravet for yrkesfagene beskrevet i § 14-3 i opplæringsloven 
også bør gjelde for faget prosjekt til fordypning.  

Arbeidslivsfaget og utdanningsvalg på ungdomsskolenivå innehar praktiske elementer. Rådet 
mener derfor det er hensiktsmessig å utforme unntaksregler også for disse fagene. Lærere med 
bred arbeidserfaring eller fagbrev bør kunne tilfredsstille krav til kompetanse i disse to fagene. 

Rådssekretær sender utkast på godkjenningsrunde til rådsmedlemmene. 

 Vedtak: 

Rådet vil besvare høringen i henhold til diskusjon. Rådsmedlemmene godkjenner utkast til 
uttalelse over e-post. 

 - Gjennomgående dokumentasjon 
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til forskriftsfesting av en ordning med 
gjennomgående dokumentasjon i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven. 
Hensikten med den gjennomgående dokumentasjonen er å gi eleven/lærlingen en dokumentasjon 
av hvilken opplæring hun eller han har gjennomført. 
 
Direktoratet foreslår her at ordningen innføres for de tre yrkesfaglige utdanningsprogrammene 
bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.  
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Leder innleder om saksbakgrunnen og arbeidsutvalgets (AU) forslag til vedtak om å støtte opp 
om en forskriftsfesting av en gjennomgående dokumentasjonsordning som beskrevet i 
høringsbrevet, og at ordningen gjelder for de yrkesfaglige utdanningsprogram der det er 
signalisert et behov. For vårt utdanningsprogram foreslås det å foreløpig stille seg avventende til 
å innføre gjennomgående dokumentasjon. Rådet er enig i AUs vurdering, og vil besvare høringen 
i henhold til deres forslag. Utkast til uttalelse sendes til rådsmedlemmene for godkjenning og 
innspill.  
 

Vedtak: 
Rådet støtter en forskriftsfesting av gjennomgående dokumentasjon som beskrevet i 
høringsbrevet, og er foreløpig avventende for å innføre ordningen innen 
utdanningsprogrammet restaurant- og matfag.   

 
39.4.2013 Utviklingsredegjørelsen 
Ved rådsmøte nr. 3/2013 meldte rådets to arbeidsgrupper et behov for å få innspill fra relevante 
bransjeorganisasjoner i arbeidet med utviklingsredegjørelsen. Rådet diskuterte to mulige metoder 
for å hente innspill:  
 - invitere relevante bransjeorganisasjoner til et diskusjonsmøte  
 - sende ut skriftlige høringer til relevante bransjeorganisasjoner 
 
Rådet vedtok at AU skulle følge opp saken. Etter innspill fra arbeidsgruppene og 
rådsmedlemmene, har AU sendt en henvendelsen om innspill til følgende bransjeorganisasjoner:  
 

- Foreningen for matfagenes opplæringskontor 
- Foreningen for Opplæringskontor i Hotell-, Restaurant- og Reiselivsfagene 
-  Nettoppfisk 
- Norges Kokkemestres Landsforening 
- Fylkeskommunene, ved fagansvarlig for restaurant- og matfag 
-  organisasjonene representert i rådet gjennom varamedlemmer 

 
Fristen for innspill er satt til 1. oktober. Organisasjonene er samtidig invitert til et diskusjonsmøte 
med rådet og de to arbeidsgruppene for å diskutere aktuelle problemstillinger innen vårt 
utdanningprogram. Møtet er satt til 23.10 i Udirs lokaler.  
 
Leder i arbeidsgruppa for kokk- og servitørfag orienterer om deres arbeid. Gruppen avventer 
høringsbrev for videre arbeid. Foreløpig har ikke gruppen sett et stort behov for å foreslå store 
endringsforslag. Det er et stort handlingsrom innen Kunnskapsløftet. Gruppen diskuterer særlig 
institusjonskokkfaget. Videre er det få søkere til servitørfaget. Innen kokkfaget savner gruppen et 
større fokus på ernæring. Området mat og helse har ikke fått nok oppmerksomhet i opplæringen. 
  
Rådet diskuterer kort institusjonskokkfaget. Innen dette faget mangler skolene kompetanse og 
utstyr for å tilby god undervisning. Bransjen driver mye med logistikk. 
 
Rådet er enig i at en ikke skal slå sammen fag med bakgrunn i søkertall. Flere av lærefagene 
innen utdanningsprogrammene har lange tradisjoner. Den største utfordringen er å ha en 
fagutdanning som tilsvarer kompetansebehov innen næringen. Det er mange muligheter innen 
Kunnskapsløftet, en kan for eksempel bruke kompetansemål fra andre tilgrensende 
utdanningsprogram. Rådet bør diskutere hvordan dette i større grad kan muliggjøres. 
 
Videre diskuterte rådet muligheten for å etablere Y-vei fra restaurant- og matfag til 
hotellhøyskolen i Stavanger. NHO Reiseliv er i dialog med hotellhøyskolen om tema. Saken bør 
settes opp på dagsorden til fylkesbesøket.  
 

Vedtak: 
Rådet avventer frist for innspill på høringen, og tar saken til orientering. 

 
40.4.2013 Kvalitetsvurderingssystem – høring og konferanse 
Utdanningsdirektoratet har publisert høringen - Kvalitet i opplæringen. Høringsinstansene blir i 
høringen invitert til å si sin mening om direktoratets arbeid med vurdering av kvalitet i 
fagopplæringen. Samtidig inviterer Udir til konferansen Arena for kvalitet i fagopplæringa 17. og 
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18. Oktober. Konferansen er en del av implementeringen av kvalitetsvurderingssystemet for 
faglæringa. Udir dekker konferanse, middag og overnatting for alle deltakere, mens sekretariatet 
dekker reisekostnader for to representanter fra rådet. Interesse for deltakelse meldes til 
rådssekretær. 
 
Ved rådsmøte nr. 3/2013 vedtok rådet å opprette en arbeidsgruppe som kan lage et utkast til 
rådets høringsuttalelse. Arbeidsgruppen presenterte sitt forslag til høringsuttalelse, og rådet 
gjennomgikk gruppens forslag punktvis og kom med innspill til presiseringer.  
 
Rådssekretær vil gjennomgå dokumentet, og sende nytt utkast til rådsmedlemmene for innspill 
og godkjenning.  
 

Vedtak:  
Rådet vil besvare høringen med utgangspunkt i forslag fra arbeidsgruppe.   

  
41.4.2013 Eventuelt 
 
Ingen saker til eventuelt. 
 


