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Referat fra rådsmøte nr. 2/2012 
 

 

Dato: 27.03.12  

Tid: 10:00 – 15:00  

Sted: Utdanningsdirektoratet, 1. etasje, møterom 9. 

 
Tilstede: Fra arbeidsgiversiden: Fra arbeidstakersiden: 

 Cecilie Hänninen (NHO Mat og Landbruk) Reidun Fossedal (NNN) 
 Veronika Vian (NHO Reiseliv) Arild Løvaas (YS, Delta) 
 Grete Sandvik (NHO Mat og Drikke) Bjørn Johansen (NNN) 
 Tove Vatsvåg Nylund (vara, KS)  
 Pedagogisk personell/ Utdanningsmyndigheter Utdanningsdirektoratet 

 Klara Rokkones (Skolenes Landsforbund) Benedicte H. Bergseng (rådssekretær) 

 Turid Mydland (vara, Utdanningsforbundet)  

 Astri Pestalozzi (vara, KS)  

   
Forfall: Geir Rune Larsen (vara representert, 

Utdanningsforbundet) 

 

 Clas Delp (uten vara, Fellesforbundet)  

 Kjell Fiskebekk (vara representert, KS)  

 Aud-Karin Gyring (vara representert, KS)  

 Helga Hjeltnes (uten vara, 

Utdanningsforbundet) 

 

 
 

 

Dagsorden: 

 

14.2.2012 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

15.2.2012 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 1/12 

16.2.2012 Orienteringssaker 

17.2.2012 Høringer 

18.2.2012 Søknad om kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 industriell matproduksjon 

19.2.2012 Perioderapport for inneværende oppnevningsperiode 

20.2.2012 Stortingsmelding om Kunnskapsløftet – bestilling fra KD  

21.2.2012 Presentasjon av status i arbeid med nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for FY 

22.2.2012 Eventuelt 
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14.2.2012 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: 

Godkjennes 

 

15.2.2012 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 1/12 

 

Vedtak: 

Godkjennes med kommentarer. 

 

16.2.2012 Orienteringssaker 

 - Oppfølging av tidligere saker   

   - Rådets besvarelse på høring om valgfag  

   - Rådets innspill angående fritak i engelsk for voksne minoritetsspråklige  

 - Orientering fra Udir 

Rådssekretær orienterer om følgende saker: 

   - Publisering av ReferNet rapporten ”VET in Europe”  

   - Status i oppnevningsprosessen av de faglige råd 

   - Lærlingstatistikk om formidling til læreplasser  

   - Nytt rådsmedlem: Bjørn Johansen 

 
 - Orientering fra leder 

Leder orienterer om to saker: 

   - Leder har sendt et svar til avdelingsdirektør i avdeling for fag- og   

   yrkesopplæring angående e-posten om klagenemndene. Avdelingsdirektøren 

   har gitt tilbakemelding om at et svar vil komme.  

   - Leder orienterer om fellesmøtet mellom ledere og nestledere i de faglige  

   råd og SRY. På agendaen var det to saker: Endring i klagebestemmelsene og 

   Stortingsmelding om status i Kunnskapsløftet. 

 

Vedtak: 

 Rådet tar sakene til orientering. 

 

17.2.2012 Høringer 

- Høring om industrioppmålingsfaget som nytt lærefag 

Utdanningsdirektoratet har sendt forslag om industrioppmålingsfaget som nytt lærefag på høring. 

Faget skal følge 2+2-modellen og bygge på Vg1 teknikk og industriell produksjon og Vg2 

industriteknologi. Faget vil ha betegnelsen industrioppmålingsfaget og yrkesbetegnelsen skal 

være industrioppmåler. 
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Rådet diskuterer saken kort, og er enige i følgende vedtak: 

Vedtak: 

 Selv om sakens innhold ikke er relevant for Faglig råd for restaurant- og matfag, ønsker vi 

 å slutte opp om Faglig råd for teknikk og industriell produksjons vurdering og anbefaling i 

 saken, slik det framkommer i høringsbrevet. Sekretær sender høringsuttalelsen innen 

 fristen.  

 

- Høring om fag fra videregående, vurdering i innføringstilbud, retningslinjer for lokal 

eksamen og kompetansebevis for voksne 

Utdanningsdirektoratet sender fire forslag til endringer i regelverket på høring. Sekretariatet 

vurderer at delen som er mest relevant for de faglige råd er forslaget om at elever på 

ungdomstrinnet får en utvidet adgang til å ta fag fra videregående opplæring.  

 

Rådet diskuterer saken, og har flere kommenterer til delen om fag fra videregående skole. En slik 

ordning vil kreve en praktisk tilrettelegging med klar ansvarsfordeling mellom den videregående 

skole og ungdomsskolen. Rådet stiller seg kritisk til at elevene skal omdisponere tid fra opptil 60 

% av faget utdanningsvalg. Dette faget er helt sentralt for rekruttering til yrkesfagene. 

 

 Vedtak: 

 Rådet avgir høringsuttalelse. Rådssekretær sammenstiller diskusjonen, og sender innspillet 

 innen fristen.  

 

18.2.2012 Søknad om kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 industriell 

matproduksjon 

Utdanningsdirektoratet har mottatt søknad om kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 

industriell matproduksjon fra Feed på vegne av NHO Mat og Landbruk, NHO Mat og Drikke og 

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Direktoratet ber rådet behandle søknaden og 

gi en anbefaling i saken.  

 

Cecilie Hänninen, prosjektleder i Feed, holder en presentasjon av prosjektet og de 

læreplananalysene som de har gjort. Rådet diskuterer saken inngående, og går inn for en 

anbefaling av et kryssløp med følgende begrunnelser:  

 –initiativet er kommet fra bransjen  

 –søknaden bygger på en grundig gjennomgang av relevante læreplaner som viser at Vg1 

 TIP og Vg2 Industriteknologi gir elevene nødvendige forutsetninger for å følge opplæringen  

 i faget Vg3 Industriell matproduksjon.  

 

Rådet fatter følgende vedtak: 
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 Vedtak: 
 Faglig råd for restaurant- og matfag anbefaler at det opprettes kryssløp fra VG2 

 industriteknologi til Vg3 industriell matproduksjon og at dette kommer inn som en del av 

 tilbudsstrukturen så snart som mulig. Rådssekretær sender rådets anbefaling til 

 Utdanningsdirektoratet innen fristen. 

   

19.2.2012 Perioderapport for inneværende oppnevningsperiode 

Utdanningsdirektoratet ber de faglige råd om å lage en perioderapport fra oppnevningsperioden 

2008-2012. Hensikten med rapporten er å få en status på rådenes aktivitet og fremtidige 

utfordringer. Bestillingen består av seks punkt: 

 1. Innledning og sammensetning av det faglige rådet  

 2. Møteaktivitet og studieturer i inn- og utland med begrunnelser og læringsutbytte  

 3. Saker som er blitt behandlet  

 4. Vurdering av oppnevningsperioden  

 5. Oppfølging og resultatoppnåelse av utfordringer skissert i Soria Moria og Hafjell 2010  
 6. Framtidige utfordringer 

 

Rådet deler seg inn i to grupper for å behandle punkt fem og seks i bestillingen. Rådssekretær vil 

lage et utkast til punkt en, to og tre, som vil behandles på neste rådsmøte. Gruppene fortsetter 

diskusjon om punkt fire, da denne er avhengig av de tre første punktene. 

 

De to gruppene er som følgende: 

Gruppe 1: 

Arild (skriver), Cecilie, Bjørn, Klara og Turid 

Gruppe 2:  

Grete (skriver), Veronika, Tove, Reidun, Astri 

 

 Vedtak: 

 Basert på de to gruppenes innspill, vil rådssekretær sammenstille et utkast. Saken 

 sluttbehandles på neste rådsmøte.   

 

20.2.2012 Stortingsmelding om Kunnskapsløftet – bestilling fra KD  

På fellesmøtet mellom ledere og nestledere i SRY og de faglige råd 21.03, informerte 

Kunnskapsdepartementet (KD) om den kommende Stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet. De 

ønsker innspill fra de faglige råd om utfordringer innen eget programområde med utgangspunkt i 

syv spørsmål.  
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Rådet gjennomgår KDs diskusjonsnotat og startet diskusjonen om utfordringer i 

programområdet. For å behandle saken, deler rådet seg inn i to arbeidsgrupper. Hver gruppe vil 

ha et heldagsmøte for å diskutere et innspill. Gruppene vil dele KDs spørsmål seg imellom. 

 

Gruppene og arbeidsfordeling er som følgende: 

Gruppe 1: Arild (skriver), Cecilie, Clas, Bjørn, Klara, Geir-Rune. De tre siste spørsmålene + 

annet. 

Gruppe 2: Grete (skriver), Veronika, Aud-Karin, Reidun, Helga, Kjell. De tre første spørsmålene + 

annet. 

 

 Vedtak: 

 Rådet behandler saken på ovennevnte måte. Basert på de to gruppenes innspill vil 

 rådssekretær sammenstille et utkast. Saken sluttbehandles på neste rådsmøte.   

 

21.2.2012 Presentasjon av status i arbeid med nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for 

FY 

Clas Lenz fra Utdanningsdirektoratet presenterer status i arbeidet med nasjonalt 

kvalitetsvurdering for fag- og yrkesopplæring: Hva vi har av kunnskap i dag, hva som er 

igangsatt av forskning, forprosjektet om brukergrensesnitt og utfordringer i det videre arbeidet. 

 

 Vedtak: 

 Rådet tar saken til orientering 

 

22.2.2012 Eventuelt 

Det er ingen saker til eventuelt.  

 

 

 


