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51.6.2012 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: 
Godkjennes med endringer i rekkefølgen på sakene 

 
52.6.2012 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 5/12 

 
Vedtak: 
Godkjennes 

 
53.6.2012 Orienteringssaker 
 
 - Orientering fra Udir 

• Oppnevning av representanter til klagenemnder i flere fag – rådssekretæren informerer 
om at flere rådsmedlemmer er bedt om å komme med forslag til representanter til 
klagenemnder i flere av matfagene. Dette er en pågående sak der direktoratet mangler 
tilbakemelding fra flere organisasjoner på tidligere henvendelser. Ny frist er satt til 
07.01.2013. Saken følges opp av rådssekretær. 

• Status i søknad om kryssløp fra Vg2 industritekonologi til Vg3 industriell matproduksjon – 
Søknaden er til behandling hos Kunnskapsdepartementet, og de vil avgjøre hvorvidt saken 
skal sendes på høring. 
 

 - Orientering fra rådsmedlemmer 
Høsten 2012 ble det holdt flere seminar og konferanser der representanter fra rådet deltok: 

• Margareth Skogstad orienterer om skoleringsseminar for nye medlemmer og vara i de 
faglige rådene. Her ble det blant annet informert om trepartssamarbeidets arbeidsform og 
oppgaver rådene står ovenfor i denne oppnevningsperioden. Rådene blir anbefalt å jobbe i 
arbeidsgrupper og å dokumentere uenighet innad i rådet.  

• Espen Lynghaug orienterer om: 
1. Sluttkonferanse om evaluering av Kunnskapsløftet og seminar for SRY og de faglige 
råd på samme tema. Hovedtendensen er at Kunnskapsløftet ikke har hatt effekt på de 
unges valg av utdannelse, kjønnsbalanse i arbeidslivet, gjennomstrømming eller frafall. 
Prosjekt til fordypning har bidratt positivt til yrkesvalg og har styrket elevenes mulighet 
for å få læreplass. En dansk forsker har skrevet en synteserapport om forskningen på 
yrkesfagene. Dette er anbefalt lesing.   
2. Fellesmøtet med ledere og nestledere i SRY og de faglige råd. Statsråden deltok på 
deler av møtet. Det var ingen store og nye saker som ble tatt opp, men ønsket om ny 
forskrift til prosjekt til fordypning og vekslingsmodellen ble diskutert. 
3. Møte med SIU, Udir, representanter fra fylkeskommunene og faglige råd om 
Europass. Her ble nytteverdien av Europass-dokumentene diskutert. Konklusjonen var 
at dokumentene var særlig nyttig i forbindelse med Leonardo-opphold.  

• Bjørn Johansen orienterte om KDs konferanse om status i yrkesfagene. Tema for 
konferansen var ”hva kan jeg gjøre for å heve statusen i yrkesfagene”. Flere 
representanter innen fagopplæringa holdt innlegg.  

 
54.6.2012 Informasjon fra fagavdelinger: Vurdering 
Hver av de faglige rådene har en fagansvarlig i Udirs avdelinger for Læreplan og Vurdering. De 
fagansvarlige har ønsket og komme til rådet for å informere om sine fagfelt.  
 
Inger Lise Stieng fra Vurdering informerte om direktoratets arbeid med vurdering. Direktoratet 
produserer sentralt gitte prøver, herunder eksamen. For yrkesfagene er dette sentralt gitt skriftlig 
eksamen for privatister, samt eksamen i særløpsfagene (både 1+3 og 0+4). Utfordringen i dette 
arbeidet handler særlig om å lage eksamensoppgaver en selv ikke sensurerer. Et viktig prinsipp i 
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Kunnskapsløftet er at sensor ikke skal sitte med mer informasjon enn eleven/lærlingen. Stieng 
informerte videre om flere pågående prosjekter på vurderingsfeltet. Dette er Vurdering for 
læring, en gjennomgang av eksamen for privatister og elever på Vg1-nivå og status i 
oppdragsbrevet om klagenemndene.  
 
Rådet diskuterte kort problemstillinger knyttet til realkompetansevurdering istedenfor skriftlig 
eksamen på Vg3-nivå og problematiske aspekter knyttet til lokalt gitt eksamen på Vg2-nivå. På 
sistnevnte tema ble rådet henvist til lovverket og den lokale handlingsfriheten. Det er skolene 
som utformer eksamen innen programfagene på Vg1 og Vg2-nivå. Rådet påpekt at dette er en 
kilde til frustrasjon, fordi det oppstår stor lokale forskjeller i praksis. Rådet diskuterte videre 
hvilken rolle de faglige rådene kan ta i spørsmål rundt den lokale handlingsfriheten. 
 
 Vedtak: 
 Rådet tar saken til orientering. 
 
55.6.2012 Handlings- og strategiplan for oppnevningsperiode 
Med utgangspunkt i kommentarene fra sist rådsmøte, presenterte arbeidsutvalget (AU) en ny 
versjon av handlings- og strategiplanen for oppnevningsperioden. Dokumentet er kortere og det 
er nå kun tre prioriteringsområder. Det er også inkludert en plan for oppfølging av den 
kommende stortingsmeldingen. I ny versjon er også de generelle delene tatt ut, disse danner 
heller et nytt notat om prinsipp for oppnevningsperioden.  
 
Rådet diskuterte saken, og kom med enkelte endringsforslag i teksten. Læreplanene ble lagt til 
som et fjerde prioriteringsområde. Tittelen for dokumentet ”Prinsipp for oppnevningsperioden” ble 
endret til ”Interne retningslinjer 2012-2016”.  
 
 Vedtak: 
 Rådet vedtar handlings- og strategiplanen for oppnevningsperioden og notat om interne 
 retningslinjer med kommentarer.  
 
56.6.2012 Høring – endring i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og 
motormannfaget 
Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til endringer i læreplanene for Vg3 elektrikerfaget, Vg3 
matrosfaget og Vg3 motormannfaget.  
 
Rådet anser ikke disse endringsforslagene som relevante for vårt arbeidsfelt, og avgir dermed 
ikke høringsuttalelse i saken. 
 
 Vedtak 
 Faglig råd for restaurant- og matfag avgir ikke høringsuttalelse. 
 
57.6.2012 Studietur 2013 
Rådet har søkt om å framskynde oppnevningsperiodens studiereise fra 2014 til 2013, og dette er 
innvilget. På rådsmøte nr. 4/2012 kom det fram ønske om å avholde studieturen i løpet av våren.  
 
AU behandlet saken på sitt møte, og presenterte forslag til tema, reisemål og tidspunkt for rådets 
studietur. Rådet må i denne oppnevningsperioden vurdere hvorvidt det må gjøres endringer i 
tilbudsstrukturen. Rådet har i forrige oppnevningsperiode signalisert at det kan være behov for 
endringer i Vg2 Matfag. Dette er et fagområde der produksjonsmetodene i stor grad har utviklet 
seg fra håndverk til høyteknologi. AU tror det ville vært hensiktsmessig å bruke studieturen til å 
få innsikt i hvordan et annet europeisk land jobber med matindustrien. I tillegg vil det være 
aktuelt å inkludere problematikk fra kokk- og servitørfaget, for eksempel hvordan andre land 
organiserer og inndeler kokkfaget. AU diskuterer flere land det er naturlig å sammenligne seg 
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med og der en studietur kunne bidratt til å belyse disse problemstillingene: Finland, Tyskland, 
Østerrike, Danmark og Irland. AU foreslår dermed å fokusere på fagene innen Vg2 Matfag, Irland 
som reisemål og uke 22 eller 23 som tidspunkt.  
 
Rådet er enig i valg av tema, og synes det er hensiktsmessig å fokusere på matfagene. Pågrunn 
av gjennomføring av eksamen, er rådet enig om uke 22 som tidspunkt. Det kom innspill om at 
Irland ikke var det beste reisemålet. De øvrige forslagene var derimot fornuftig, men rådet kom 
ikke til enighet om reisemål. AU ba dermed om tillitt til å beslutte reisemål med utgangspunkt i 
innspillene fra rådet.  
 
 Vedtak: 
 Rådet vedtar matfagene som tema for studietur og uke 22 som tidspunkt. AU får 
 myndighet til å beslutte reisemål.  
 
58.6.2012 Forskningsprosjekt om yrkesopplæring – innspill på problemstillinger og 
tema 
Merete Helland informerte om en invitasjon til LO og forbundene fra Høgskolen i Oslo og 
Akershus, masterstudentene i yrkespedagogikk, om en samarbeidsavtale. Samarbeidet skal bidra 
til å styrke forskningen på fag- og yrkesopplæringen i skole og bedrift. LO kan spille inn temaer 
og problemstillinger som de mener bør bli belyst. Forbundene som tilslutter seg samarbeidet 
spiller inn minst to aktuelle problemstillinger og temaer. 
 
Helland ønsker å diskutere mulige tema som er aktuelle innen vårt utdanningsprogram og som 
rådet ønsker skal bli belyst. Flere forslag kom opp, blant annet rekruttering til matfagene, 
nettverk mellom skole og bedrift, utfordringer for yrkesfaglæreren i å undervise i hele bredden 
innen matfagene, undersøkelser om hvordan prosjekt til fordypning virker, forutsetninger for å 
være en god lærebedrift, partssamarbeidet, gjennomføring av fag- og svenneprøven og 
dimensjonering hos Y-nemndene. Helland tar innspillene videre og vil holde rådet orientert.  
 
 Vedtak: 
 Rådet gav innspill på aktuelle tema. Helland vil ta saken videre i egen organisasjon. 
 
59.6.2012 Arbeid med Læremidler 
Merethe Fagernæs fra Udirs avdeling for Læreplan orienterte om Udirs arbeid med læremidler. 
Etter innføringen av Kunnskapsløfter er det innført en tilskuddsordning for utvikling av læremidler 
der det ikke er et kommersielt grunnlag. Det er tre områder som mottar slike tilskudd, blant 
annet læremidler til smale fag/fag med små elevgrupper. Innen denne gruppen er det antall 
elever/lærlinger i faget som avgjør om det vil bli gitt tilskudd til utvikling av nye læremidler. For 
utdanningsprogrammet restaurant- og matfag vil dette trolig gjelde alle fag, med unntak av 
kokkfaget.  
 
Rådet henvises til Udirs hjemmeside, der det står mer informasjon om tilskuddsordningen for nye 
læremidler. Fagernæs orienterte videre om arbeidet med ny langtidsplan. Her er det satt ned 
arbeidsgrupper per utdanningsprogram for yrkesfagene, og rådet har tidligere oppnevnt to 
representanter.  Dette er Helga Hjeltnes fra Utdanningsforbundet og Cecilie Hänninen fra NHO 
Mat og Drikke.  
 
 Vedtak: 
 Rådet tar saken til orientering 
 
60.6.2012 Synlighet i media 
Udirs kommunikasjonsstab mener at SRY og de faglige rådene bør være mer synlig i media. Hans 
Vold Husum fra kommunikasjonsstaben orienterte om mediedekning for sakene til de faglige 
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rådene. I det siste året har det vært rundt 500 saker i det nasjonale nyhetsbildet som er knyttet 
til utdanningsprogrammet restaurant- og matfag. I hovedsak er dette enkeltsaker og få saker 
som belyser helheten og generelle utfordringer innen utdanningsprogrammet. Det blir påpekt at 
bruk av media kan være et effektivt virkemiddel for å fremme en sak – politisk ledelse vil lese 
mediesaker dagen etter publisering. Husum presenterer også forslag til nye sider for de faglige 
rådene på hjemmesidene til Udir. Forslaget innebærer mer informasjon om viktige saker for 
rådet. Referatene kan også erstattes av korte uttalelser fra rådet. Rådet er positive til 
endringsforslagene. Saken følges opp av Udirs kommunikasjonsstaben i samarbeid med 
rådssekretær.  
 
 Vedtak: 
 Rådet tar saken til orientering.      
 
61.6.2012 Møteplan for våren 2013 
Rådet er enig i følgende møteplan for 2013: 
 

FRRMS MØTEPLAN - 2013 

Dato  Møte Sted 
12.02  Rådsmøte nr. 1/2013 Udir 
18.-19.04 Fellessamling og rådsmøte nr. 2/2013 Lillestrøm 
Uke 22 Studietur  
03.09 Rådsmøte nr. 4/2013  

Uke 42 eller uke 43 
Mandag til onsdag 

Fylkesbesøk   

04.12 Rådsmøte nr. 6  

 
 Vedtak: 
 Rådet vedtar foreslåtte møteplan, med endringer som framkommer ovenfor. 
 
62.6.2012 Eventuelt 
Neste rådsmøte blir avholdt i Utdanningsdirektoratet 
 


