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Medlemmer i faglig råd 
 
 
 
 
 
 
Referat fra rådsmøte nr. 5/12 
 
Dato: 30.10.12 
Tid: 09:00 – 14:00  
Sted: Møterom Livshjulet, NHOs lokaler i Middelthunsgate 27 på Majorstua 
 
 
Tilstede: Fra arbeidsgiversiden: Fra arbeidstakersiden: 
 Cecilie Hänninen(NHO Mat og Drikke)  Frank Schistad (Fellesforbundet) 
 Eddy Kjær (NHO Reiseliv) Bjørn Johansen (NNN) 
 Espen Lynghaug (NHO Mat og Landbruk) Merete Helland (NNN) 
  Arild Løvaas (YS, Delta) 
 Skolesiden/utdanningsmyndigheter: Elevorganisasjonen: 
 Margareth Skogstad (Utdanningsforbundet) - 
 Geir Rune Larsen (Utdanningsforbundet)  
 Erna Hamrum (Skolenes Landsforbund) Utdanningsdirektoratet: 
 Kristin Bergundhaugen(KS) Benedicte H. Bergseng (rådssekretær) 
   
Forfall: Chris Dani Nenningsland (uten vara, EO)  
 Marianne Hellerud (uten vara, KS)  
   
   
 
 
Dagsorden: 
 
41.5.2012 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
42.5.2012 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 4/12 
43.5.2012 Orienteringssaker 
44.5.2012 Oppsummering av fylkesbesøk 2012  
45.5.2012 Prinsipp for deltakelse på konferanser og andre arrangement 
46.5.2012 Høring om rammeplaner for nye lærerutdanninger 
47.5.2012 Fagopplæring for voksne 
48.5.2010 Faggrupper og kartlegging av læreplanmiddelbehov 
49.5.2010 Handlings- og strategiplan for oppnevningsperiode 
50.5.2010 Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
41.5.2012 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
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Vedtak: 

Godkjennes 

 
42.5.2012 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 4/12 
 

Vedtak: 

Godkjennes 

 
43.5.2012 Orienteringssaker 
 
 - Orientering fra Utdanningsdirektoratet (Udir): 

• Tre nye rådsmedlemmer er oppnevnt, dette er:  

 Marianne Hellerud, KS for arbeidsgiversida (Arnstein Loen går ut) 

 Kristin Bergundhaugen, KS for utdanningsmyndighetene (Bente Fredheim går ut) 

 Eddy Kjær, NHO Reiseliv (Veronika Vian går ut) 

• Det er reservert bord til julemiddag på Olympen på Grønland i Oslo til neste 

rådsmøte 12.12.12. Det vil bli sendt ut påmelding med menyalternativer ved neste 

innkalling.  

• Rådet har søkt om å framskynde oppnevningsperiodens studiereise fra 2014 til 

2013, og dette er innvilget. Saken settes opp til neste møte, og rådsmedlemmene 

oppfordres til å tenke på alternativer for aktuelle land det er relevant å besøke.  

 
44.5.2012 Oppsummering av fylkesbesøk 2012 
Rådet gjennomførte fylkesbesøk til Oslo og Akershus 29.10.12. Tema for fylkesbesøket var 
vurdering. Agendaen besto av et bedriftsbesøk hos Strøm Larsen og videre lunsj, omvisning og 
møte på Etterstad videregående skole. I tillegg til det faglige råd, deltok representanter fra 
fylkeskommunen i Akershus, Utdanningsetaten i Oslo, Etterstad videregående skole, Y-nemnda 
og prøvenemnder i kokkfaget. Besøket ble avsluttet med middag på Cru restaurant.   
 
Generelt oppfatter rådet at fylkesbesøk er et positivt tiltak for å få informasjon om praksis, 
erfaringer og problematiske aspekter fra fylkeskommunen, skoler, lærebedrifter og andre aktører. 
Også med utgangspunkt i rådets egne erfaringer, framkom det variasjon i praksis mellom 
fylkeskommuner på temaet vurdering. Dette gjaldt blant annet variasjon i lengden på fagprøven 
og fylkeskommunens ulike tolkninger av lovverket. Videre anvender prøvenemndene subjektive 
vurderingskriterier i deres arbeid, og det kan være behov for tydeligere retningslinjer for 
gjennomføring av fag- og svenneprøven. Rådet ser også at skolene gjennomfører eksamen på 
Vg2-nivå på ulike måter. Her kan elever på noen skoler bli testet i hele spennet av faggrupper, 
mens andre skoler utformer vurderingskriterier som er anvendbare for alle fag.  
 
Rådet ser at slik variasjon i gjennomføring og praksis på vurderingsfeltet kan være problematisk, 
særlig fordi elever og lærlinger er mobile på tvers av fylkene. Et fokusområde videre kan her 
være hvordan det faglige råd kan bli mer tydelig på hva som er riktig gjennomføring av eksamen 
på Vg2-nivå og fagprøven. Dette er et utfordrende tema, da det i stor grad handler om det lokale 
handlingsrommet kontra nasjonal styring. 
 
Rådssekretær sender et brev til de to fylkeskommunene der rådet takker for besøket og gir en 
kort tilbakemelding.  
 
45.5.2012 Prinsipp for deltakelse på konferanser og andre arrangement 
Rådet mottar flere invitasjoner på ulike konferanser, seminar og andre arrangement for to eller 
tre personer, og rådet ønsker å utforme et prinsipp for deltakelse fra rådsmedlemmene. Rådet er 
enig i følgende: 
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 Vedtak: 

En representant fra arbeidsutvalget (AU) bør delta på møter, men deltakelse bør også 
vurderes i enkeltsaker med utgangspunkt i tema og hvem arrangementet kan ha gyldighet 
for. Det er ønskelig at rådsmedlemmer orienterer om arrangementet på etterfølgende 
rådsmøte. Rådsmedlemmenes deltakelse på slike arrangement skjer som representant for 
det faglige råd. 

 
46.5.2012 Høring om rammeplaner for nye lærerutdanninger 
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrifter om rammeplaner for nye 
lærerutdanninger rettet mot trinn 8–13. Rammeplanene skal gi de overordnede bestemmelsene 
for utdanningene. De faglige rådene er ført opp som høringsinstans for høringen. Leder 
presenterer saken kort, og rådet er enige i følgende vedtak: 
 
 Vedtak: 
 Faglig råd for restaurant- og matfag overlater høringen til organisasjonene og SRY for 
 uttalelse. 
 
47.5.2011 Fagopplæring for voksne 
Åge Hansen fra Udir innledet om bakgrunnen for saken og hva det faglig råd nå skal ta stilling til. 
SRY har vedtatt følgende anbefaling om forsøkt med realkompetansevurdering som alternativ til 
skriftlig eksamen på Vg3-nivå: 
 

SRY anbefaler at et forsøk med realkompetansevurdering som alternativ til skriftlig eksamen på Vg3-
nivå gjennomføres der de faglige rådene ser det som ønskelig. Forsøket gjennomføres blant annet 
innenfor rammen av Vox sitt prosjekt om videregående opplæring for voksne. 

 
Udir ber de faglige råd vurdere hvorvidt det er behov for at noen av fagene innen 
utdanningsprogrammet blir med i dette forsøket.  
 
Rådet diskuterte ulike utfordringer knyttet til realkompetansevurdering og merverdien for eget 
utdanningsprogram. En fordel med forslaget er økt rekruttering, da flere kandidater kan oppnå 
fag- og svennebrev. Om det blir lettere å oppnå fagbrev, kan en samtidig forvente at tiltaket 
påvirker statusen til yrkesfagene i negativ retning. Samtidig er rådet bekymret for hvorvidt 
kandidater med svake skriveferdigheter vil fungere i arbeidsmarkedet. Gode skriveferdigheter er 
også viktig for å bestå selve fagprøven; innenrestaurant- og matfag må kandidaten eksempelvis 
sette opp en meny. Trolig vil det bli geografiske forskjeller i gjennomføring av 
realkompetansevurderingen, slik en allerede ser er tilfellet i eksisterende vurderingsformer. Det 
framkom også argumenter for å bli med på forsøket for å nyttiggjøre seg av erfaringene på et 
senere tidspunkt. Likevel ser ikke rådet et umiddelbart behov for at fagene innen 
utdanningsprogrammet bør delta i forsøket på nåværende tidspunkt, og konkluderer enstemmig 
med følgende: 
 
 Vedtak: 

Faglig råd for restaurant- og matfag ønsker å avvente deltakelse fra fag innen vårt 
utdanningsprogram i forsøket om realkompetansevurdering, til helse- og oppvekstfagene 
har gjort seg noen erfaringer.  

 
48.5.2012 Faggrupper og kartlegging av læreplanmiddelbehov 
Udir har behov for bistand fra de faglige rådene i forbindelse med utarbeidelsen av ny 
langtidsplan for smale fag/ små elevgrupper (2013 – 2016) og kartlegging av læremiddelbehov. 
Det skal opprettes nye faggrupper (en for hvert programområde), og Udir ber om at rådene 
oppnevner representanter fra arbeidsgiver/næringsliv og arbeidstaker/skole til disse gruppene. 
 
Cecilie Hänninen fra NHO mat og drikke blir foreslått fra arbeidsgiversider. Helga Hjeltnes, vara 
for Utdanningsforbundet, har deltatt i lignende arbeid tidligere, og foreslås dermed som 
representant fra arbeidstaker/skolesiden. Rådssekretær vil sende henne en forespørsel.  
 

Vedtak:  
Rådet oppnevner Cecilie Hänninen fra NHO mat og drikke og foreslår Helga Hjeltnes fra 
Utdanningsforbundet til å representere rådet i faggruppen om læremidler.  
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49.5.2012 Handlings- og strategiplan for oppnevningsperiode 
Ved rådsmøte nr. 4/2012 begynte rådet å utforme en handlings- og strategiplan for 
oppnevningsperioden. AU har laget et første utkast og rådet fortsatte diskusjonen, særlig om 
fokusområder i oppnevningsperioden. Det er flere tema en ønsket at skulle supplere listen: 
utstyrs- og råvaresituasjonen på skoler, kvalitetssikring av læreplasser, vurdering og prosjekt til 
fordypning. Rådet diskuterte også organisering av arbeidet gjennom arbeids- og faggrupper. For 
det videre arbeid, ble det konkludert at planen bør fokusere mer på strategi, målsettinger og 
hvordan rådet skal jobbe for å oppnå disse. 
 
 Vedtak: 
 AU tar med seg rådets innspill og arbeider videre med planen   
 
50.5.2012 Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt.  
 
 


