Vår saksbehandler: Kari Fyhn

Vår dato:
16.06.2016
Vårreferanse
:
2016/171

Deres dato:
Deres
referanse:

Referat fra rådsmøte nr. 3 2016
Dato: 15.06.16
Tid: 09:00 – 13:00
Sted: NNN, Lilletorget 1, Oslo
Til stede:

Forfall:

Fra arbeidsgiversiden:
Espen Lynghaug (NHO Mat og Landbruk)
John Magne Larsen (KS)

Fra arbeidstakersiden:
Bjørn Johansen (NNN)
Merete Helland (NNN)
Frank Schistad (Fellesforbundet)
Arild Løvaas (YS, Delta)

Skolesiden/utdanningsmyndigheter:
Kristin Bergundhaugen (KS)
Helga Hjeltnes (vara, Utdanningsforbundet)

Elevorganisasjonen:
Utdanningsdirektoratet:
Kari Fyhn

Chris Dani Nenningsland (EO)
Gunnar Bakke (NHO Mat og Drikke)
Geir-Rune Larsen (Utdanningsforbundet)
Erna Hamrum (Skolenes Landsforbund)

Dagsorden:
21.3.2016
22.3.2016
23.3.2016
24.3.2016
25.3.2016
26.3.2016
27.3.2016
28.3.2016
29.3.2016

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 2/2016
Læreplansak HMS og bransjekunnskap
Fylkesbesøk til Troms – videre planlegging
Fagutvalg
Vg3 sjømatproduksjon
Vurdering av kryssløp fra Vg1 restaurant- og matfag til Vg2 fiske og fangst (naturbruk)
Orienteringssaker
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/
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21.3.2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Godkjennes
22.3.2016 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 2/2016
Vedtak:
Godkjennes

23.3.2016 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
Janne Fredriksen
Læreplangruppen har laget utkast til nye læreplaner i alle de 12 fagene som inngår i
utdanningsprogrammet for restaurant- og matfag.
I rådsmøte 2/2016 drøftet rådet endringsforslagene og fattet følgende 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.
Leder og nestleder orienterte om møtet de hadde med Udir om læreplansaken 18. mai.
Utdanningsdirektoratet har skrevet et utkast til høringsdokument. Rådet vurderte utkastet og
utformet en tilbakemelding til direktoratet.
Kommentarer og innspill fra rådsmedlemmene:





Utgangspunktet for arbeidet var at FRRM mente at Udir burde samordne læreplanene slik
at det blir enklere å legge til rette for opplæringen i bedrifter som har lærlinger i flere fag.
De kan da gjennomføre en felles opplæring i HMS for lærlinger som tar forskjellige
lærefag. Vi bør spørre om de reviderte læreplanene gjør opplæringsarbeidet enklere for
bedrifter som har lærlinger i flere fag (innen RM).
Utgangspunktet for revideringen var også den store forskjellen i beskrivelse av HMS i
læreplanene til TIP og RM.
Vi bør skrive i innledningen at læreplanmålene var foreldet, og at det var nødvendig med
en gjennomgang.
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Vedtak:
FRRM ber Udir om å inkludere en setning i høringsbrevet om bakgrunnen for revideringen.
Rådet ønsker også at Udir spør om de foreslåtte endringene gjør det enklere for flerfaglige
lærebedrifter å gi opplæring i bransje, bedrift og miljø.
24.3 Fylkesbesøk til Troms – videre planlegging
Udir informerte om status i arbeidet med planleggingen av fylkesbesøket. Troms fylkeskommune
har sagt ja til å ta imot rådet. Datoene for besøket er ennå ikke avklart. De to ukene i oktober
passer best for Udir. Datoene 24.-26. oktober passer for FRRM. Udir formidler dette til Troms
fylkeskommune. Rådet planla resten av møtehøsten ut fra at fylkesbesøket faller på disse
datoene.
Revidert møteplan:
7. september: rådsmøte dersom det er behov for det.
24.-26. oktober: rådsmøte om ettermiddagen den 24. og fylkesbesøk 25.-26. oktober
8. desember: rådsmøte m/ julemiddag.
25.3 Fagutvalg
AU foreslår at FRRM oppretter et fagutvalg sammen med FRTIP. Det er behov for et fagutvalg
fordi det er et kryssløp fra TIP til RM, og fordi rådet har interesser i å videreutvikle et slikt
samarbeid i forbindelse med arbeidet med ny tilbudsstruktur.
Fagutvalget bør bestå av maks 2-3 personer fra hvert råd. AU foreslår følgende mandat:
Fagutvalget skal ha dialog om matindustrien, utviklingen av kryssløpet til det nye mat og prosess,
og videreutvikling av produksjonsfaget. Fagutvalget bør i første omgang sitte ut rådsperioden.
Det er naturlig å se rådenes arbeid med de tekniske og industrielle fagene i sammenheng.
Udir og partene har ikke utarbeidet noen egne retningslinjer for opprettelse av fagutvalg mellom
råd. I mandatet for de faglige rådene står det at rådet i samarbeid med sekretariatet kan
opprette arbeidsgrupper. Prinsippet for arbeid i arbeidsgrupper er de samme som for faglige råd
med hensyn til reise, tapt arbeidsfortjeneste, overnatting osv. Det samme vil gjelde for
medlemmene i et eventuelt fagutvalg.
Rådet diskuterte forslaget.
Vedtak:
FRRM sender en forespørsel til Udir og FRTIP om å opprette et fagutvalg sammen med
FRTIP.
26.3: Vg3 sjømatproduksjon
Utdanningsdirektoratet har mottatt utviklingsredegjørelsen fra faglig råd naturbruk (FRNA). FRNA
foreslår i sin redegjørelse at myndighetene bør vurdere å opprette et eget Vg2-tilbud innen
sjømatproduksjon under utdanningsprogram for naturbruk. Samtidig at det vurderes kryssløp fra
Vg1 restaurant- og matfag.
Utdanningsdirektoratet ber FRRM vurdere FRNAs forslag i lys av rådets egen vurdering av at faget
bør avvikles og heller integreres i Vg3 industriell matproduksjon.
Udir oppfordrer rådene til å ha dialog om saken dersom det er nødvendig. Frist for tilbakemelding
er 17. juni 2016.
Rådet diskuterte forslaget.
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Vedtak:
FRRM er usikker på målet og hensikten med tilbudet. Hvis faget skal etableres og RM
samtidig blir organisert slik FRRM har foreslått i sin utviklingsredegjørelse, vil vi få flere
fag i tilbudsstrukturen som ligner hverandre. Tilbudsstrukturen blir uklar, og det kan få
negative konsekvenser for søkningen til fagene.
Men FRRM åpen for videre dialog med FRNA om dette.
27.3 Vurdering av kryssløp fra Vg1 restaurant- og matfag til Vg2 fiske og fangst
(naturbruk)
Faglig råd for naturbruk mener at kryssløpet fra Vg1 restaurant- og matfag til Vg2 fiske og fangst
bør revurderes. Utdanningsdirektoratet ber FRRM vurdere om det er ønskelig å ha dette
kryssløpet eller ikke.
Frist for tilbakemelding er 17. juni 2016.
Udir informerte om bakgrunnen for etableringen av kryssløpet. Det ble etablert sammen med en
rekke andre kryssløp ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006.
Vedtak:
FRRM støtter FRNA i denne saken. Når Udir vurderer om det er ønskelig å ha dette
kryssløpet eller ikke, bør de se på bakgrunnen for at det ble etablert, i hvilken grad det
har blitt brukt. Udir bør også vurdere om kryssløpet bør nedlegges.
28.3.2016 Orienteringssaker
Udir:



-

Utdanningsdirektoratets reisepolicy - informasjon om retningslinjer for bestilling av reise
på Utdanningsdirektoratets regning. Vedlagt: reisepolicy og informasjon til faglige råd
angående reiseutgifter.
Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 (2015-2016):
https://www.riksrevisjonen.no/presserom/Pressemeldinger/Sider/Lareplasser.aspx
Et sammendrag av undersøkelsen er tilgjengelig her:
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Lareplasser.aspx
Oppdragsbrev 07-16: Gjennomføre sentrale tiltak i «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens
fagarbeidere». Vedlagt: Strategidokumentet og oppdragsbrev 07-16.
I oppdragsbrev 07-16 bes direktoratet om å gjennomføre sentrale tiltak i
«Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere» i 2016. Dette oppdragsbrevet er en
utdypning av enkelte tiltak som ligger i strategien:
o
o
o

Gi flere yrkesfaglærere gode tilbud om kompetanseutvikling gjennom å utvikle nye
og mer relevante etter- og videreutdanningstilbud.
Vurdere å utvide kompetansehevingstiltaket «Vurdering for læring» ved å lage en
egen modul som er skreddersydd for fagopplæringen.
Vurdere behovet for og eventuelt sette i gang kompetanseutviklingstilbud for
prøvenemnder.

Direktoratet skal avgi statusrapport for oppdragsbrevet 3. juni 2016 og 1. desember 2016.
På grunn av den korte fristen for første statusrapportering besluttet direktoratet ikke å
involvere faglig råd før sommeren. Udir la i stedet frem første statusrapportering som sak
på SRYs møte 1. juni. SRY ga sin tilslutning til planen for arbeidet, men understreket
viktigheten av at nettbaserte kompetansetilbud bør være et supplement til fysiske
samlinger.
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Innholdsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet.
Vedlagt: oppsummering. -



Flytskjema – Udir vil presentere en ny mal til høsten. Alt innhold i det nåværende
skjemaet vil bli flyttet til den nye malen. Rådet kan sette flytskjemaet opp som sak igjen
på førstkommende rådsmøte.



Deltakelse på møter og konferanser: Leder og nestleder deltok på et møte med Udir 18.
mai. Læreplansaken var tema. Rådsleder deltok på Udirs sommerfest 9. juni.

Vedtak:
Angående reisepolicy: FRRM råder Udir til å kontakte Berg-Hansen for å reservere billetter
i god tid før arrangementer. Man trenger ikke å kjøpe og betale for billettene før man er
sikker på at man vil ha dem. Rådsmedlemmene vil overholde reisepolicyen. Hvis det av
forskjellige grunner blir problematisk å følge den, tar de kontakt med rådssekretæren for å
finne en løsning.
Rådet tar sakene til de øvrige sakene til orientering.

29.2.2016 Eventuelt


Arild Løvaas slutter som rådsmedlem i FRRM. YS vil oppnevne et nytt medlem.



Helga Hjeltnes har vært vara, men blir nå rådsmedlem ut oppnevningsperioden.
Utdanningsforbundet vil oppnevne en ny vara.

