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Medlemmer i det faglige råd 
 
 
  
 
 
 
Referat fra konstituerende rådsmøte - nr. 4/2012 
 
 
Dato: 06.09.12  
Tid: 09:00 – 11:30  
Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 
 
Tilstede: Fra arbeidsgiversiden: Fra arbeidstakersiden: 
 Cecilie Hänninen(NHO Mat og Drikke)  Frank Schistad (Fellesforbundet) 
 Terje Tidemann (vara, NHO Reiseliv) Bjørn Johansen (NNN) 
 Espen Lynghaug (NHO Mat og Landbruk) Merete Helland (NNN) 
 Arnstein Loen (KS)  
 Skolesiden/utdanningsmyndigheter: Elevorganisasjonen: 
 Margareth Skogstad (Utdanningsforbundet) Chris Dani Nenningsland 
 Geir Rune Larsen (Utdanningsforbundet)  
 Erna Hamrum (Skolenes Landsforbund) Utdanningsdirektoratet: 
 Bente Fredheim (KS) Benedicte H. Bergseng (rådssekretær) 
   
Forfall: Arild Løvaas (uten vara, YS, Delta)  
 Veronika Vian (vara representert, NHO 

Reiseliv) 
 

   
   
 
 
 
Dagsorden: 
 
31.4.2012 Presentasjon av rådsmedlemmer 
32.4.2012 Konstituering av rådet 
33.4.2012 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
34.4.2012 “Kompetanse for kvalitet"- satsingen på yrkesfaglige tilbud 2012-15 
35.4.2012 Gjennomgang av rutiner for organisering av rådsarbeidet 
36.4.2012 Møteplan 2012 
37.4.2012 Orienteringssaker 
38.4.2012 Handlings- og strategiplan for oppnevningsperiode 
39.4.2012 Fylkesbesøk 2012 
40.4.2012 Eventuelt 
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31.4.2012 Presentasjon av rådsmedlemmer 
 
32.4.2012 Konstituering av rådet 
Valg av leder, nestleder og representant til arbeidsutvalg (AU) ble gjennomført muntlig.  
 
 Vedtak: 
Rådet konstituerer seg selv enstemmig med følgende resultat: 
 
 Leder: Espen Lynghaug, NHO mat og landbruk 
 Nestleder: Bjørn Johansen, NNN 
 AU-representant: Margareth Skogstad, Utdanningsforbundet 
 
Rådet beslutter at leder og nestleder bytter verv etter to år. 
 
33.4.2012 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

Vedtak: 

Godkjennes 

 
34.4.2012 “Kompetanse for kvalitet"- satsingen på yrkesfaglige tilbud 2012-15  
Utdanningsdirektoratet arbeider med nye tilbud innen videreutdanning for lærere og har bedt de 
faglige råd komme med innspill om hvilke tilbud som bør prioriteres. Åge Risdal fra Udir 
orienterte kort om saken og innledet til diskusjon. Rådet diskuterte ulike områder for 
etterutdanning som bør prioriteres, og ble enige om å fremme tre tema.    
 
 Vedtak: 
 Rådet ønsker å tilbakemelde tre områder vi mener det bør satses sterkere på i 
 videreutdanningen av lærere innen yrkesfaglige utdanningsprogram: 
  - Yrkesretting av programfag og fellesfag 
  - Prosjekt til fordypning 
  - Faglig påfyll for lærere innen utdanningsprogrammet restaurant- og matfag  
 
35.4.2012 Gjennomgang av rutiner for organisering av rådsarbeidet 
Rådssekretær legger fram et forslag for organisering av rådsarbeidet: 
 
- Møteinnkalling sendes en uke i forkant av rådsmøter. 
- Innspill til referat sendes per e-post og godkjennes ved påfølgende rådsmøte. 
- Sekretær lager utkast til rådets uttalelser, AU godkjenner elektronisk. 
- Rådsmedlemmet er selv ansvarlig for å innkalle egen vara ved forfall. For å oppnå kontinuitet i 
rådsarbeidet er det forventet en viss dialog mellom rådsmedlem og vararepresentant. 
 
 Vedtak: 
 Forslaget godkjennes med følgende tillegg: Vara mottar kopi av innkalling og referat.  
 
36.4.2012 Møteplan 2012 
Rådet enes om følgende møteplan for høsten 2012: 
 
 Vedtak: 
 - Rådsmøte i forbindelse med fylkesbesøk i uke 44 
 - Rådsmøte 12. desember med påfølgende julemiddag 
  
 Rådet ønsker også at rådsmøtene skal holdes på rundgang i organisasjonene som har 
 kontorer sentralt i Oslo, og ikke bare hos Udir. Flere organisasjoner blir nevnt som 
 relevante. 
 
37.4.2012 Orienteringssaker 
 - Orientering fra Udir 
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• Sluttrapportene i evalueringen av Kunnskapsløftet publiseres utover høsten. Det vil bli 
holdt en publiseringskonferanse på tema, og faglige råd vil motta invitasjon. 

• Skoleringsseminar for leder og nestleder 22. oktober 
• Skoleringsseminar for nye rådsmedlemmer 25. Oktober 
• Konferanse om fag- og yrkesopplæringen i regi av KD, 1.-2. november 
• Rutiner for reiseregning:  

Reiseregning og en beskrivelse finnes på udir.no:  
http://www.udir.no/Stottemeny/Om-direktoratet/Informasjon-om-honorar-og-reiseregninger-/ 
 Reiseregning fylles ut og originalkvitteringer legges ved. Dokumentene sendes til følgende 
 adresse: 
   Utdanningsdirektoratet 
   ved Benedicte Bergseng 
   Postboks 9359 Grønland  
   0135 OSLO 
 
 Rådsmedlemmene oppfordres til å bruke billigste reisevei med kollektivtransport og unngå 
 taxi. Bruk av bil må på forhånd godkjennes av rådssekretær. 
   
38.4.2012 Handlings- og strategiplan for oppnevningsperiode 
Rådet vil lage en handlings- og strategiplan for oppnevningsperioden, og startet diskusjonen om 
hvilket fokus og prioriteringer rådet bør ha. Flere tema blir diskutert: 
 - rollen til et nasjonalt faglig råd 
 - antall prioriteringsområder 
 - kvalitet 
 - tilbudsstruktur 
 - rekruttering 
 - fagbrev og studiekompetanse etter modell fra TAF 
 - vekslingsmodell 
 - gjennomføring 
 - variasjon i praksis mellom fylkeskommuner 
 - læremiddelsituasjon 
 
 Vedtak: 
 AU tar med seg innspillene og vil lage et utkast til handlings- og strategiplan som 
 behandles videre på neste rådsmøte i forbindelse med fylkesbesøket. 
 
39.4.2012 Fylkesbesøk 2012 
Rådssekretær informerer om kommende fylkesbesøk for 2012. Det forrige rådet har besluttet at 
rådet drar til Oslo og Akershus, og har sendt henvendelser til disse med forslag om ”vurdering” 
som tema. Fylkesbesøket foreslås avholdt i uke 44 eller 45.  
  
 Vedtak: 
 Rådet beslutter at fylkesbesøket skal avholdes 29. og 30. oktober. Rådssekretær vil 
 fortsette planleggingen av fylkesbesøket, i samarbeid med AU.   
 
  
40.4.2012 Eventuelt 
- Studietur – leder foreslår at rådet ber om å få avholde oppnevningsperiodens studietur i løpet 
av 2013. Rådet er nå satt opp for studietur i 2014. Begrunnelsen er at siden rådet har mange nye 
medlemmer, kan en tidlig studiereise bidra til at rådsmedlemmene blir kjent med hverandre og 
dermed at rådet blir raskere etablert i sitt arbeid. Rådet er enig og ønsker at studieturen avholdes 
våren 2013. Rådssekretær følger opp saken i sekretariatet. 
  

http://www.udir.no/Stottemeny/Om-direktoratet/Informasjon-om-honorar-og-reiseregninger-/

