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Referat rådsmøte 6. - 7. april 2016 / FRNA 
 

 
Onsdag 6. april  

Tid:  Kl. 10.00 – 18.00 (kl. 10.00 – 13.15 plenum, kl. 13.15 – 18.00 arbeidsgrupper) 

Sted:  Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15 b, Oslo.  

Plenumsmøte: møterom 4, 1. etg.  

Arbeidsgruppemøter: møterom 4 og 10, 1. etg. 

 

Torsdag 7. april  

Tid:  Kl. 9.00 – 15.00  

Sted:  Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15 b, Oslo.  

Møterom 3, 1. etg. 

 

 

Part: Tilstede: Forfall: 

Arb. giver Petter Nilsen, NHO Mat og drikke   

Solfrid Marthiniussen, SL  

Kai Raundalen, BNL  

Inger Johanne Sveen, Spekter  

Arb. taker Arvid Eikeland (leder), Fellesforbundet  

Daniela Dobbert, Fagforbundet  

Randi Eikevik, Norges Fiskarlag  

Astrid Mikalsen, Norsk 

Sjømannsforbund (deltok dag 1 på 

skype, dag 2 i Udir) 

 

Ped. pers Trine-Merethe Paulsen, 

Utdanningsforbundet (deltok dag 11) 

 

 Knut-Eirik Svendsen, Skolenes 

landsforbund 

 

 Kim Unstad, Utdanningsforbundet  

Andre org. Inger Anita Smuk, Norske 

Reindriftssamers Landsforbund 

 

KS Bodil Onsaker Berg, KS  

Elevorg.  Habiba Elisabeth Stray 

 

Sekretariat  Ragnhild Skarholt Bølviken, 

rådssekretær 

 

Eksterne Janita Arhaug (deltok sak 2.2.16b)  

Birgitte Jordahl, statssekretær (deltok 

sak 8.2.16) 

 

Dagfinn Hertzberg, 

Kunnskapsdepartementet (deltok sak 

8.2.16) 

 

 

 

                                                           
1 Deltok sak 1.2.16 og det meste av behandlingen av sak 2.2.16 
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DAGSORDEN  

 

1.2.16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: 

Godkjent.  

 

Spekter har oppnevnt en ny representant i FRNA, Inger Johanne Sveen.  

 

 

2.2.16 Gjennomgang av tilbudsstrukturen/utviklingsredegjørelsen del 2 

Rådsmøtets hovedtema.  

 

Viktige lenker for arbeidet:  

 Utviklingsredegjørelsen del 1 og bestilling utviklingsredegjørelsen del 2: 

http://fagligerad.no/ur/ 

 Rapportene til de yrkesfaglige utvalgene: http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-

yrkesopplaring/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet/ 

 Rapporten «Økt rekruttering til landbruket. Mangfold og muligheter for framtiden» 

https://www.regjeringen.no/contentassets/a419268bf01e4245aaccfd15150043e5/rapport-

--okt-rekruttering-til-landbruket-270116.pdf  

 

2.2.16a Overordnede tema/problemstillinger 

Rådet drøftet i plenum følgende overordnede tema/problemstillinger:  

 Landslinjer/regionale kompetansesentre  

 Kryssløp  

 Studieforberedende/studiespesialiserende 

 Fordypninger på Vg3 

 Læreplaner Vg1 naturbruk 

 Sertifikater  

Diskusjonen danner utgangspunkt for kapittel 2 i utviklingsredegjørelsen del 2 2015/2016 

«Overordnede problemstillinger».  

 

2.2.16b Innledning v/Janita Arhaug 

Janita Arhaug, leder i Sett Sjøbein og medlem i yrkesfaglig utvalg for reiseliv, matproduksjon og 

primærnæringen (yrkesfaglig utvalg 3) holdt en presentasjon for rådet, primært knyttet til de 

«blå fagene» i naturbruk. Presentasjonen omhandlet primært spørsmål knyttet til rekruttering, 

sertifikater, i tillegg til øvrige refleksjoner fra arbeidet i yrkesfaglig utvalg 3. Se presentasjonen til 

Janita Arhaug vedlagt.  

 

FRNA hadde noen spørsmål og kommentarer til presentasjonen. Primært ble det diskusjon rundt 

sertifikater.  

 

2.2.16c Arbeidsgrupper  

På ettermiddagen 6. april (dag 1) jobbet rådet i to arbeidsgrupper – blå og grønn.  

 

Gruppene ga en kort statusoppdatering på rådsmøtet dag 2.   

 

Vedtak (sak a - c):  

Basert på arbeidet i rådsmøtet (arbeidsgrupper og i plenum), syr sekretær sammen et nytt utkast 

til utviklingsredegjørelsen del 2 og sender til rådet innen 12. april. Rådet kommer med innspill 

innen 13. april. Deretter har AU et ekstraordinært møte 14. april for å ferdigstille 

utviklingsredegjørelsen. 
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3.2.16 Høring om praksisbrevordningen 

Utdanningsdirektoratet sender et forslag om innføring av praksisbrev på høring. 

Høringen er forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og nasjonale rammer for 

lokal utvikling av læreplaner for praksisbrev. 

Praksisbrevordningen foreslås innført som et supplement til ordinær yrkesfaglig 

videregående opplæring. Det innebærer at praksisbrevordning, praksisbrevkandidat og 
praksisbrevprøve innføres som nye betegnelser i lov og forskrift. 

Sekretariatet mener at høringen er relevant for alle de faglige rådene. 

Høringsfristen er 11. april 2016. 

Les mer og svar på høringen her: 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/horing-om-

praksisbrevordningen/ 

Bodil Onsaker Berg har utarbeidet et høringsutkast på vegne av rådet (vedlagt innkallingen), og 

innledet til saken.  

Vedtak:  

FRNA støtter høringssvar utarbeidet av Bodil Onsaker Berg.  

 

 

4.2.16 Europass – endring etter læreplanrevidering 

FRNA har mottatt et brev fra Udir om endring av Europass fagbeskrivelser etter reviderte 

læreplaner for Vg3/opplæring i bedrift fiske og fangst og Vg3/opplæring i bedrift skogfaget. 

Direktoratet ber om at rådet kvalitetssikrer endringsforslagene. 

 

Frist 8. april 2016. 

 

Trine Merethe Paulsen og Solfrid Marthiniussen har sett på henholdsvis beskrivelsen av fiske og 

fangst og skogfaget (innspill var vedlagt innkallingen).    

 

Vedtak:  

Innspillet om fiske og fangst godkjennes av rådet. Solfrid Marthiniussen får fullmakt fra rådet til å 

skrive innspillet vedrørende skogfaget. 

 

 

5.2.16 Forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner  

Det legges opp til følgende aktiviteter i forsøket i 2016:  

 Forsøksfylkene skal rapportere om status i forsøket, med frist 5. september 

 Direktoratet vil avholde en evalueringssamling i september, tentativt uke 38 

 Referansegruppa i FRNA planlegger å besøke en av fylkeskommunene i forsøket høsten 

2016, trolig Nordland 

AU foreslår at Inger Johanne Sveen (Spekter) trer inn i referansegruppa for forsøket.  

Vedtak:  

FRNA tar Informasjonen om aktiviteter i forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner i 2016 

til orientering. Inger Johanne Sveen (Spekter) trer inn i FRNAs referansegruppe for forsøket.  

 

FRNA takker for innspill fra Vestfold fylkeskommune. Innspillet tas med inn i 

utviklingsredegjørelsen del 2. Deretter drøfter referansegruppen hvordan dette bør tas videre, og 

kommer med en innstilling til rådsmøtet 8. juni.  
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6.2.16  Fylkesbesøk 2016 

FRNA har fått innvilget fylkesbesøk til Rogaland i 2016. Fylkesbesøket avholdes 14.-16. 

september. Daniela Dobbert orienterte om status i planleggingen.  

 

Utkast program for fylkesbesøket:  

Onsdag 14. september:  

 Sted: Øksnevad videregående skole 

 Tema: Landbruksutdanningen. «Hvem utdanner vi agronomer for?» 

Torsdag:  

 Sted: Strand videregående skole 

 Tema: Blå fag/fiske og fangst og akvakultur 

Fredag:  

 Sted: Prekestolen fjellstue?  

 Møte med Rogaland fylkeskommune 

 Rådsmøte  

Vedtak:  

Utkast til program må være klart til rådsmøtet 8. juni. Blå gruppe gir innspill til program for den 

«blå dagen». Daniela Dobbert holder kontakt med Øksnevad videregående skole. Sekretær 

undersøker mulighet for overnatting på Prekestolhytta/prekestolen fjellstue, og tar kontakt med 

fylkeskommunen for møte med dem.  

 

 

7.2.16 Orienteringssaker  

 

7.2.16a Informasjon om utsettelse av nyoppnevning av SRY og faglige råd 

Departementet viser til brev til SRY og de faglige råd angående nyoppnevning fra 

november 2015.  

Departementet har på bakgrunn av de svar som ble gitt på brevet, samt vurderinger av 

disse, kommet fram til at nyoppnevninger av de faglige råd og SRY utsettes med ett år, til 

sommer og høst 2017. SRY ble på møtet 10.02.2016 opplyst om departementets 

beslutning.  

 

De faglige råd vil om kort tid motta brev fra departementet om beslutningen, denne epost 

sendes som forhåndsinformasjon. 

 

7.2.16b Sakspapirer SRY-møte 4. april 

I forbindelse med orienteringen om SRY-møtet 4. april, orienterte AU om et utkast til brev fra 

SRY vedrørende neste oppnevningsperiode. I utkastet skriver SRY at de ønsker at de faglige 

rådene i neste oppnevningsperiode skal være mer politiske, og at fagligheten i de faglige rådene i 

større grad skal ivaretas gjennom arbeidsgrupper. Enkelte i rådet var skeptiske til dette. Rådet 

avventer videre diskusjon til endelig brev foreligger.  

 

7.2.16c Fellesmøte mellom SRY og faglige råd 4. april 2016 

Arvid Eikeland orienterte om fellesmøtet. Det ble blant annet nedsatt en arbeidsgruppe som skal 

se nærmere på landslinjer/regionale kompetansesentre. SRY oppfordret de faglige rådene til å 

bruke det handlingsrommet de har fram mot nyoppnevningen. AU FRNA må vurdere å sette 

sistnevnte sak på agendaen til rådsmøtet 8. juni.  

 

7.2.16d Orientering om møte mellom Landbruks- og matdepartementet (LMD) og 

AU FRNA 10. mars  

AU orienterte om møtet.  

 

7.2.16e Orientering fra møte om de fem utvalgsrapportene 10. mars  

AU orienterte fra samlingen hvor de fem utvalgsrapportene ble presentert.  

 

7.2.16f Svar fra Udir på henvendelse om høringsinstanser 
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I forbindelse med høringen om forslag til læreplaner i Vg2 maritime fag, Vg3 matros og Vg3 

motormann, sendte FRNA følgene epost til Udir:  

Faglig råd for naturbruk (FRNA) viser til høringen om forslag til læreplaner i Vg2 maritime 

fag, Vg3 matros og Vg3 motormann. Rådet bemerker at verken Fiskarlaget, Norsk 

Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund eller Det norske maskinistforbund står på 

høringslisten, noe vi mener de burde. FRNA ber derfor om at Udir varsler de nevnte 

organisasjonene om høringen. Videre ber vi om at direktoratet for fremtiden er nøye med 

at alle relevante organisasjoner står på høringslistene. 

 

FRNA har fått følgende svar fra Udir: 

Utdanningsdirektoratet sender informasjon om høringer til hovedorganisasjonene. 

Høringene ligger imidlertid ute på Utdanningsdirektoratets hjemmesider og er åpne for 

alle. 

 

Vedtak:  

FRNA tar informasjonen til orientering.  

 

 

8.2.16 Besøk av statssekretær Birgitte Jordahl  

Arvid Eikeland ønsket statssekretær Birgitte Jordahl velkommen.  

 

Jordahl sa noen ord til det faglige rådet. Hun har fulgt gjennomgangen av tilbudsstrukturen tett, 

og er spent på utviklingsredegjørelsene. Hun understreket at det ikke er så ofte man gjør store 

endringer i tilbudsstrukturen, og at dette nettopp er en slik mulighet. Videre understreket hun at 

det er viktig å gå inn i en slik prosess med et åpent blikk.  

 

Etter oppfordring fra Jordahl, orienterte rådet om området FRNA representerer, om 

hovedutfordringer i utdanningsprogrammet og om noen av rådets endringsforslag. Rådet trakk 

blant annet fram omdømme, rekruttering, ansettelsesbarhet, hobby-fokus på enkelte skoler og at 

utdanningsstrukturen også må tilpasses voksne som store utfordringer i utdanningsprogrammet. 

Videre trakk rådet fram noen problemstillinger knyttet til reindriftfaget, idrettsanleggsfaget, 

agronom og hovslagerfaget. Hva gjelder de blå fagene, trakk rådet fram utfordringene knyttet til 

kommunikasjon med andre offentlige instanser, deriblant Sjøfartsdirektoratet.  

 

Avslutningsvis kom statssekretæren inn på «det grønne skiftet», og kombinasjonen av 

høyteknologi og biologi som er relevant innen naturbruk. Hun oppfordret rådet til å komme med 

betraktninger knyttet til dette i utviklingsredegjørelsen.  

 

 

9.2.16 Eventuelt 

 

Bruk av Skype i arbeidsgruppemøter 

Blå gruppe benytter ofte Skype i sine arbeidsgruppemøter, og er svært fornøyd med dette. Med 

de reiseavstander enkelte rådsmedlemmer har, mener rådet det også i fremtiden er viktig å 

vurdere bruk av Skype i AU-møter og arbeidsgruppemøter.  
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