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Vår saksbehandler: Benedicte Bergseng 
 

 
Vår dato: 
09.10.2015 
Vårreferanse: 
2015/31 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

 

 

Faglig råd for restaurant- og matfags utviklingsredegjørelse 2015-2016 del 1 

Faglig råd for restaurant- og matfag viser til bestilling fra Utdanningsdirektoratet om å 

levere del 1 av utviklingsredegjørelsen for 2015-2016. Her ba direktoratet det faglige 

rådet om å vurdere hvorvidt lærefagene innen utdanningsprogrammet er relevant for 

arbeidslivet. I vedlegg 1 følger det faglige rådets vurdering av samtlige 12 lærefag 

innen utdanningsprogrammet.  

Rådet har organisert arbeidet med utviklingsredegjørelsen med å etablere to 

arbeidsgrupper per Vg2 programområde, en arbeidsgruppe for Vg2 matfag og en for 

Vg2 kokk- og servitørfag. Arbeidsgruppene har vært bredt sammensatt, og med 

representanter både fra det faglige rådet og fra næringslivet. Representanter med 

kompetanse om alle kategorier av lærefag har vært representert i gruppene. 

Arbeidsgruppene har til sammen vurdert samtlige lærefag i utdanningsprogrammet, og 

forberedt besvarelsen av utviklingsredegjørelsen for rådet. Se vedlegg 2 og 3 for 

mandat for arbeidsgruppene. Det faglige rådet sluttbehandlet saken på vårt rådsmøte 

03.09.15. Medlemmene i arbeidsgruppene er som følgende: 

 

Vg2 Matfag Vg2 kokk- og servitørfag 

Marit Løberg, Matbransjens opplæringskontor i 

Hedmark og Oppland 
Arild Løvaas, YS, Delta (leder) 

Magnus Håstein, Lærlingkompaniet Geir Inge Larsen, Strinda videregående skole 

Kristin Bergundhaugen, Oslo Kommune Alexander Skjefte, NHO 

Espen Lynghaug, NHO Mat og Drikke (leder) Anita Løyning, Lærlingkompaniet 

Hans Petter Rasmussen, NNN 

 
Jens Petter Hagen, Fellesforbundet 

Lars Følling, Strinda videregående skole  

Helga Hjeltnes, Storhamar videregående skole  

Lars Gerhardsen, NHO mat og landbruk  

Oddgeir Finstad, NNN 
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Konklusjonen etter gjennomgangen av våre 12 lærefag er at de er relevante for 

arbeidslivet. Det er behov for faglært kompetanse fra utdanningsprogrammet 

restaurant- og matfag i bransjene som vi representerer. Rådet ser per nå ikke store 

behov for endringer i tilbudsstrukturen på Vg3-nivå.   

Unntaket er sjømatproduksjon. Rådet foreslår her en videre vurdering av om faget skal 

integreres med industriell matproduksjon. Lærefaget sjømatproduksjon rekrutterer ikke 

lærlinger til bransjen. Læreplanmålene for faget er relativt like læreplanmålene for 

industriell matproduksjon. Det er en del manuelle oppgaver i sjømatproduksjonen, men 

rådet vil vurdere om disse kan ivaretas på en hensiktsmessig måte i lærefaget 

industriell matproduksjon.  

I tillegg til vurderinger av de 12 lærefagene, vil det faglige rådet komme med følgende 

fagovergripende betraktinger. 

Rådet mener i hovedsak at hovedutfordringene i utdanningsprogrammet ikke ligger på 

Vg3-nivå, men heller på Vg2-nivå. For Vg2 kokk- og servitørfag fungerer opplæringen i 

hovedsak, men har utfordringer knyttet til rekruttering og gjennomføring. Rådet ser 

per nå ikke for oss endringer for programområdet eller de tilhørende lærefagene.  

For Vg2 matfag er det en generell utfordring at elevenes holdninger og kunnskaper 

ikke er på et adekvat nivå ved formidling til læreplass. Årsaken til dette er nok 

sammensatt, og ikke alt er utdanningens feil, og må heller sees på som en ren 

samfunnsutfordring. Ønsket om å gå fullt inn for å ta en utdanning, og viljen til å legge 

energi og ressurser i dette er ganske laber hos svært mange av ungdommene som 

velger yrkesfag. Dette ser vi særlig innen matfagene.  

Samtidig er det verdt å merke seg svarene i lærlingundersøkelsen fra 2014. Her gir 

lærlingene uttrykk for at Vg1 og Vg2 har liten faglig relevans og nytte. Utgangspunktet 

for motivasjon og læring vil være svært dårlig når skoletrøtte elever møter en 

skolehverdag uten mulighet for tilstrekkelig faglig fordypning. Lærere som underviser i 

brede programfag kjenner ofte ikke selv bredden av lærefagene i tilstrekkelig grad.  

Det faglige rådet vil i perioden framover vurdere om det er hensiktsmessig å splitte 

opp Vg2 matfag i flere Vg2-programområder. Det er åpenbare utfordringer med å 

splitte opp et utdanningstilbud med allerede svak søkning. En oppsplitting av faget vil 

kreve at myndigheter og bransjene går massivt inn med rekrutteringstiltak. Rådet vil 

vurdere om det er hensiktsmessig med forsøk av splitting av Vg2 matfag i de største 

fylkene der næringsmiddelindustrien er stor. Her ser rådet at en utprøving i tre store 

regioner kan være en vei å gå.  

Det påhviler bransjer og bedrifter innen matfagene et stort ansvar for å ta inn lærlinger 

i sine respektive fag. Her må alle bransjer og alle aktører ta et større ansvar. Hvis ikke 

matbransjen er villig til å ta sitt opplæringsansvar, og bedriftene tar inn lærlinger 

uavhengig av sitt eget kortsiktige rekrutteringsbehov, vil fagopplæringen forvitre i 

disse bransjene.  
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Fram mot levering av del 2 av utviklingsredegjørelsen for 2015-2016 i april, vil rådet 

fortsette arbeidet med å vurdere behov for endringer i tilbudsstrukturen innen 

utdanningsprogrammet. 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Bjørn Johansen Espen Lynghaug 

leder nestleder 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 

 

Vedlegg 1: Vurdering av lærefagene innen utdanningsprogrammet 

Vedlegg 2: Mandat arbeidsgruppe Vg2 kokk- og servitørfag 

Vedlegg 3: Mandat arbeidsgruppe Vg2 matfag 
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Vedlegg 1 Vurdering av lærefagene innen utdanningsprogrammet 

BAKERFAGET 
Utdanningsprogram Restaurant- og matfag   

Vg2 Matfag  Overgang fra vg2 til påbygg 12,7% 

Kryssløp fra  

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

52 14 

  Endring (%) 

 
 

31,8 % 

 

Endring (siste år) 

14 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

58 6 

 Endring (%) 

 
11,5 % 

 

Endring (siste år) 

4 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

 

-9 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

64 30 

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) 43   
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BAKERFAGET 
 

Informasjon fra LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2014 (besvart av lærlinger) 

 

Er du enig i disse utsagnene om skoledelen av opplæringen din (Vg1 & Vg2)? 

 

1. Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle lære i lærebedriften 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

0 3 3 3 4 3,62 

 

2. Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

0 2 3 5 3 3,69 

 

3. Det er gode framtidsutsikter i den bransjen jeg er i nå 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

0 1 8 5 1 3,4 
 

 

  

 
Relevante utdrag fra utviklingsredegjørelsen 2013/2014  

En tredel av medlemsbedriftene i NHO Mat og landbruk og NHO Mat og drikke er aktive lærebedrifter. Dette er i 
hovedsak lærebedrifter fra matindustrien som rekrutterer særlig fra faget industriell matproduksjon, men også fag som 
baker, pølsemaker, slakter og kjøttskjærer. Om dette tallet skyldes at matindustrien har svake tradisjoner for å rekruttere 
faglært arbeidskraft eller om dette skyldes at bedriftene ikke får tak i kvalifiserte lærlinger, er uklart. En tredel av ansatte i 
matindustrien har kun kompetanse på grunnskolenivå. Dette indikerer at ufaglært arbeidskraft tas i bruk i bransjen. 
Imidlertid er denne andelen synkende, noe som kan ha en sammenheng med økte krav til teknisk kompetanse. 

For lærefagene i Vg2 matfag er det et stort behov for fagkompetanse i bransjene. Behovet er størst innen matindustrien. 
Innen Vg2 matfag er det kjøtt-, baker- og meieribransjen som ser ut til å være de enkeltbransjer med de største 
utfordringer med hensyn til underdekning av faglærte kandidater i dag og i nær framtid.  

Men selv om det er den mekaniserte og høyteknologiske delen av matindustrien som melder inn det største behovet, og 
særlig for arbeidskraft med teknisk kompetanse, er det også behov for de mer håndverksbaserte fagene. Disse (for 
eksempel eks baker og pølsemaker) brukes både som spesialister i den mest industrialiserte produksjonen, men også i de 
bedriftene der produksjonsmetodene i større grad er basert på håndverk.  

Bransjen har i ulik grad behov for kompetanse innen teknologi og tradisjonell håndverk, og ofte i en kombinasjon. Rådet 
vil fortsette å jobbe med problemstillingen, og har behov for mer informasjon. Rådet mener for eksempel at det er behov 
for en kartlegging av forskjeller i kompetansebehovet mellom den høyteknologiske matindustrien og de mer 
nisjeorienterte håndverksbedriftene. 

Deler av bransjen har beskrevet et behov for et fagbrev som er tilpasset småskalaproduksjonen.  

Forslag fra rådets spørreundersøkelse sendt til bransjeorganisasjoner og fylkeskommuner: 
- Splitte opp Vg2 matfag med et eget løp for baker og konditor. 
- Opprette nytt lærefag: småskalaproduksjon. 
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UTFYLLES AV FAGLIG RÅD  
 
 

1. Er bakerfaget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

x   

Begrunnelse for svaret:Tilgang på læreplasser varierer i regionene. Årsaken er sannsynligvis sammensatt, og kan skyldes 
både bedrifter og elevene. Generelt må en si at bakerbransjen ikke tar inn nok lærlinger! 

  

 Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

x   

Begrunnelse for svaret: Bransjen er i endring/sammensatt, både håndverks- og industribedrifter. Økende omsetning i 
håndverksbakeriene, de behøver bakerkompetanse. Mer prosess også i bakerbransjen. Egentlig to bransjer, og ulikheter 
mellom by og bygd. 

 

 Ja Nei Uklart 

c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

  x 

Begrunnelse for svaret: Industribakerne benytter i større grad ufaglærte, håndverksbakere har større behov for faglærte, 
se pkt b. 
 
Mer fordyning i håndverksbedrifter – større bakeri tar inn ufaglært – summen er uklar. Fabrev er mindre relevant i større 
bedrifter.  

 Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

x   

Begrunnelse for svaret: se også pkt C. 
 
 

→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1d), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 

 
 
 
 
 

2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen)    

Hvis ja: På hvilke måte? 
 

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?    

Hvis ja: Hvilke fag? 
 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget?    

Hvis ja: I hvilke deler? 
 

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)     

Hvis ja: Kom med eksempler 
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 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?    

Hvis ja: Begrunnelse 
 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
 
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.) 

Begrunnelse:  
 
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

Begrunnelser 
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BUTIKKSLAKTERFAGET 
Utdanningsprogram Restaurant- og matfag   

Vg2 Matfag  Overgang fra vg2 til påbygg 12,7% 

Kryssløp fra  

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

49 -35 

  Endring (%) 

 
 

-53,8 % 

 

Endring (siste år) 

-12 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

73 -46 

 Endring (%) 

 
-49,5 % 

 

Endring (siste år) 

-15 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

 

-3 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

37 22 

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) 37   

 
 
Relevante utdrag fra utviklingsredegjørelsen 2013/2014  

Forslag fra rådets spørreundersøkelse sendt til bransjeorganisasjoner og fylkeskommuner: 
- Flytting av lærefag til et nytt vg2-fag - butikkslakter til Vg2 kokk og servitørfag. 
- Navneendring: butikkslakter til delikatessekokk eller butikkokk)  
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BUTIKKSLAKTERFAGET 
 

Informasjon fra LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2014 (besvart av lærlinger) 

 

Er du enig i disse utsagnene om skoledelen av opplæringen din (Vg1 & Vg2)? 

 

1. Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle lære i lærebedriften 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

1 2 3 2 1 3 

 

2. Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

0 1 0 4 4 4,22 

 

3. Det er gode framtidsutsikter i den bransjen jeg er i nå 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

1 5 1 2 1 2,7 
 

 

 

UTFYLLES AV FAGLIG RÅD 
 
 

1. Er butikkslakterfaget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

x   

Begrunnelse for svaret: Det er noe variasjon i inntaket regionalt, og mellom de ulike kjedene. Men generelt økende fokus 
på matkvalitet og ferskvarer.  

  

 Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

x   

Begrunnelse for svaret: Det benyttes både kokker og butikkslaktere i ferskvareavdelingene, men butikkslakteren har større 
kunnskap om butikkdrift, svinn, salg 

 

 Ja Nei Uklart 

c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

  x 

Begrunnelse for svaret: Bransjen ønsker helst butikkslaktere, men benytter også andre med realkompetanse eller andre 
matfag.  

 

 Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

x   

Begrunnelse for svaret: 
 
 

→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1d), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 
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2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen)    

Hvis ja: På hvilke måte? 
 

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?    

Hvis ja: Hvilke fag? 
 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget?    

Hvis ja: I hvilke deler? 
 

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)     

Hvis ja: Kom med eksempler 
 

 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?    

Hvis ja: Begrunnelse 
 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
 
 
 
 
 
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.) 

Begrunnelse:  
 
 
 
 
 
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

Begrunnelser 
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INDUSTRIELL MATPRODUKSJON 
Utdanningsprogram Restaurant- og matfag 

Vg2 Matfag  Overgang fra vg2 til påbygg 12,7% 

Kryssløp fra Vg2 industriteknologi (TIP) 

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

45 1 

  Endring (%) 

 
 

2,0 % 

 

Endring (siste år) 

17 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

82 -40 

 Endring (%) 

 
-36,4 % 

 

Endring (siste år) 

7 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

 

-3 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

58 38 

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) 159   

 
 
Relevante utdrag fra utviklingsredegjørelsen 2013/2014  

De aller fleste fagene innenfor utdanningsprogrammet har lange tradisjoner og god forankring i arbeidsmarkedet. 
Industriell matproduksjon er et av tre nye fag i utdanningsprogrammet. Den industrielle matproduksjonen har også en 
bakgrunn i håndverksfagene, og benytter ofte en blanding av kompetanse fra fag som tilhører de tradisjonelle 
håndverksfagene, og mer teknisk og prosessrettet kompetanse.  

En tredel av medlemsbedriftene i NHO Mat og landbruk og NHO Mat og drikke er aktive lærebedrifter. Dette er i 
hovedsak lærebedrifter fra matindustrien som rekrutterer særlig fra faget industriell matproduksjon. Om dette tallet 
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skyldes at matindustrien har svake tradisjoner for å rekruttere faglært arbeidskraft eller om dette skyldes at bedriftene 
ikke får tak i kvalifiserte lærlinger, er uklart. En tredel av ansatte i matindustrien har kun kompetanse på grunnskolenivå. 
Dette indikerer at ufaglært arbeidskraft tas i bruk i bransjen. Imidlertid er denne andelen synkende, noe som kan ha en 
sammenheng med økte krav til teknisk kompetanse. 

Det er stort behov for fagarbeidere med kompetanse innenfor styring og drift av automatiserte produksjonsprosesser 
innen matindustrien. Det ser ut til å bli en utfordring å få dekket dette behovet gjennom rekruttering av lærlinger via 
utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag, da disse har liten grad av teknisk basiskompetanse.  

Bedriftene i matindustrien ønsker helst en dobbelkompetanse med en kombinasjon av teknisk kompetanse og 
matkompetanse. Denne dobbeltkompetansen har blitt beskrevet som en blåhvit kompetanse. Samtidig er andre bedrifter 
ikke like avhengig av teknologi. Rådet vil konkludere med at skillet mellom kompetansen fra teknikk og industriell 
produksjon og kompetansen fra industriell matproduksjon er tilstede. 

Hensikten med faget industriell matproduksjon var at elevene skulle få kompetanse innen det enkelte fagområdet på Vg1 
og Vg2, for eksempel bakerfaget eller pølsemakerfaget, for så å få teknisk kompetanse på Vg3 med industriell 
matproduksjon. Dette har ikke fungert godt nok, da elevene har for lite kompetanse og praksis i teknologi. Det er derfor 
behov for å ivareta faget i større grad på Vg1 og Vg2-nivå, og rådets inntrykk er at dette i liten grad skjer ved skolene i 
dag. Dette handler til dels om manglende teknisk kompetanse hos lærerne og manglende utstyr på skolene. Rådet mener 
dette kan løses med et godt samarbeid med den lokale bransjen, men også gjennom samarbeid med lærerne på de 
skolene som også tilbyr programmet teknikk og industriell produksjon. Slik kan skolene utnytte eget utstyr på en bedre 
måte. Videre mener rådet at dette burde være mulig innen dagens lovverk, for eksempel gjennom prosjekt til fordypning. 

For lærefagene i Vg2 matfag er det et stort behov for fagkompetanse i bransjene. Behovet er størst innen matindustrien. 
Innen Vg2 matfag er det kjøtt-, baker- og meieribransjen som ser ut til å være de enkeltbransjer med de største 
utfordringer med hensyn til underdekning av faglærte kandidater i dag og i nær framtid. 

Fiskeforedlingsindustrien som produserer både fra hvitfisk og rødfisk, har også framover behov for å rekruttere nye 
medarbeidere. Det er i første rekke arbeidstakere til produksjonen med praksis eller fagbrev som etterspørres. Bedriftene 
er avhengig av å rekruttere utenlandsk arbeidskraft for å få nok personell til produksjonen. Denne industrien trenger 
kvalifisert arbeidskraft fra flere fag, slik som sjømatproduksjon og industriell matproduksjon. 

Bransjen har i ulik grad behov for kompetanse innen teknologi og tradisjonell håndverk, og ofte i en kombinasjon. Rådet 
vil fortsette å jobbe med problemstillingen, og har behov for mer informasjon. Rådet mener for eksempel at det er behov 
for en kartlegging av forskjeller i kompetansebehovet mellom den høyteknologiske matindustrien og de mer 
nisjeorienterte håndverksbedriftene.  

Forslag fra rådets spørreundersøkelse sendt til bransjeorganisasjoner og fylkeskommuner: 
- Splitte opp Vg2 matfag i industri og håndverk. 
- Slå sammen fag på Vg3-nivå: industriell matproduksjon og sjømatproduksjon. 

- Behov for mer teknisk kompetanse i bransjen - industriell matproduksjon. 
 

INDUSTRIELL MATPRODUKSJON 
 

Informasjon fra LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2014 (besvart av lærlinger) 

 

Er du enig i disse utsagnene om skoledelen av opplæringen din (Vg1 & Vg2)? 

 

1. Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle lære i lærebedriften 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

2 3 2 11 2 3,4 

 

2. Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

1 3 6 4 6 3,55 

 

3. Det er gode framtidsutsikter i den bransjen jeg er i nå 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

0 2 8 7 3 3,55 
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UTFYLLES AV FAGLIG RÅD 
 
 

1. Er faget industriell matproduksjon relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

x   

Begrunnelse for svaret: Regionale forskjeller, matindustrien finnes ikke i like stor grad i alle byer/fylker. Noen bedrifter tar 
bare inn lærlinger de selv skal beholde etterpå, det er en utfordring.  

  

 Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

x   

Begrunnelse for svaret: Regionale forskjeller, matindustrien finnes ikke i like stor grad i alle byer/fylker. Bransjen er i 
endring, man omstiller, legger ned, flytter og slår sammen fabrikkanlegg, tar i bruk ny teknologi som reduserer antall 
stillinger i produksjonen.  

 

 Ja Nei Uklart 

c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

 x  

Begrunnelse for svaret: Vi mener at de aller fleste bedriftene foretrekker fagarbeidere. Stort omfang av innleid 
arbeidskraft.  

 

 Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

x   

Begrunnelse for svaret: Matindustrien er sammensatt, og det vil sannsynligvis være et større behov i deler av industrien 
for produksjonsteknikere med matfaglig kompetanse. Men dette fagbrevet er det også behov for i årene som kommer.  
Ikke alle arbeidsoppgaver i matindustrien er fagarbeid i dag.   

 
 

→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1d), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 

 
 
 
 
 
 

2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen)    

Hvis ja: På hvilke måte? 
 

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?    

Hvis ja: Hvilke fag? 
 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget?    

Hvis ja: I hvilke deler? 
 

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)     

Hvis ja: Kom med eksempler 
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 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?    

Hvis ja: Begrunnelse 
 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
 
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.) 

Begrunnelse:  
 
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

Begrunnelser 
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INSTITUSJONSKOKKFAGET 
Utdanningsprogram Restaurant- og matfag   

Vg2 Kokk- og servitørfag   Overgang fra vg2 til påbygg 8,9% 

Kryssløp fra  

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

228 -20 

  Endring (%) 

 
 

-8,5 % 

 

Endring (siste år) 

9 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

382 -10 

 Endring (%) 

 
-2,7 % 

 

Endring (siste år) 

-20 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

 

-7 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

326 188 

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) 218   

 
Relevante utdrag fra utviklingsredegjørelsen 2013/2014  

Bransjene har fortsatt behov for faglærte institusjonskokker. Institusjonskokken leverer i stor grad mat til sykehus, 
kantiner, eldresentre og lignende. Institusjonskokken skiller seg fra kokkefaget med mer kunnskap om ernæringsbasert 
matlaging og spesialkoster. Rådet mener at denne delen av faget er viktig å videreføre.  

Innen institusjonskokkfaget, er det en økende tendens til sentralisering og industrialisering av offentlig kjøkkendrift. 
Maten lages i sentraliserte kjøkken, og fraktes ut til brukere og kunder. Dette gir utfordringer knyttet til kvalitetssikring og 
sluttilberedningen av maten. På tross av sentralisering er det fortsatt behov for institusjonskokker. Rådet mener at økt 
sentralisering og bruk av teknologi ikke har konsekvenser for læreplan. Læreplanen for institusjonskokkfaget er i 
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hovedsak fremtidsrettet og dekkende for behovet i bransjen. Denne utviklingen har likevel ført til at 
bransjeorganisasjonene etterspør faglig kompetanse på mottak, kvalitetssikring og sluttilberedning av mat fra 
sentralkjøkken. 

Forslag fra rådets spørreundersøkelse sendt til bransjeorganisasjoner og fylkeskommuner: 
- Oppsplitting av Vg2 kokk- og servitørfag med eget løp for institusjonskokkfaget.  
- Behov for mer teknisk kompetanse i bransjen (institusjonskokk). 

- Opprette et nytt lærefag: matservicearbeider. 
 

INSTITUSJONSKOKKFAGET 
 

Informasjon fra LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2014 (besvart av lærlinger) 

 

Er du enig i disse utsagnene om skoledelen av opplæringen din (Vg1 & Vg2)? 

 

1. Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle lære i lærebedriften 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

3 8 29 38 30 3,78 

 

2. Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

5 3 14 43 42 4,07 

 

3. Det er gode framtidsutsikter i den bransjen jeg er i nå 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

4 9 54 30 16 3,4 

 

UTFYLLES AV FAGLIG RÅD 
 
 

1. Er institusjonskokkfaget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

x   

Begrunnelse for svaret: 
Det er store variasjon på antall læreplasser i landet. Eks Oslo har fler læreplasser enn det er søkere til faget. 
Mens det andre steder ikke er nok læreplasser i forhold til de som søker.  

 Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

x   

Begrunnelse for svaret: 
Det er gode jobbmuligheter som faglært institusjonskokk 

 Ja Nei Uklart 

c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

x   

Begrunnelse for svaret: 
Det ansettes sjelden ufaglærte i bransjen, men siden det er få institusjonskokker ansettes det også faglærte  kokker. 

 Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

x   

Begrunnelse for svaret: 
Vi mener det trengs et fagbrev som innehar kompetanse innen ernæring og spesialkost. 
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→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1d), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 

 
 

 

2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen)  x  

Hvis ja: På hvilke måte? 
 

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?  x  

Hvis ja: Hvilke fag? 
 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget?  x  

Hvis ja: I hvilke deler? 
 

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)   x  

Hvis ja: Kom med eksempler 
 

 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?  x  

Hvis ja: Begrunnelse 
 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
 
 
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.) 

Begrunnelse:  
 
2+2 fungerer bra. 
Det brukes for lite av fleksibiliteten som finnes i bruk av bedrift inn i skolen. Dette kunne kanskje være med å styrke 
relevans til faget i skolen, for de som har bestemt seg,  og bidra til bedre overgang til læretiden. 
 
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

Begrunnelser 
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KJØTTSKJÆRERFAGET 
Utdanningsprogram Restaurant- og matfag   

Vg2 Matfag  Overgang fra vg2 til påbygg 12,7% 

Kryssløp fra  

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

20 -3 

  Endring (%) 

 
 

-15,8 % 

 

Endring (siste år) 

-7 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

25 3 

 Endring (%) 

 
15,0 % 

 

Endring (siste år) 

-8 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

 

-7 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

18 10 

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) 21   

 
Relevante utdrag fra utviklingsredegjørelsen 2013/2014  

En tredel av medlemsbedriftene i NHO Mat og landbruk og NHO Mat og drikke er aktive lærebedrifter. Dette er i 
hovedsak lærebedrifter fra matindustrien som rekrutterer særlig fra faget industriell matproduksjon, men også fag som 
baker, pølsemaker, slakter og kjøttskjærer. Om dette tallet skyldes at matindustrien har svake tradisjoner for å rekruttere 
faglært arbeidskraft eller om dette skyldes at bedriftene ikke får tak i kvalifiserte lærlinger, er uklart. En tredel av ansatte i 
matindustrien har kun kompetanse på grunnskolenivå. Dette indikerer at ufaglært arbeidskraft tas i bruk i bransjen. 
Imidlertid er denne andelen synkende, noe som kan ha en sammenheng med økte krav til teknisk kompetanse. 
Kjøttbransjen sysselsetter flest, ca 23 % av total matindustri. 
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For lærefagene i Vg2 matfag er det et stort behov for fagkompetanse i bransjene. Behovet er størst innen matindustrien. 
Innen Vg2 matfag er det kjøtt-, baker- og meieribransjen som ser ut til å være de enkeltbransjer med de største 
utfordringer med hensyn til underdekning av faglærte kandidater i dag og i nær framtid. 

Men selv om det er den mekaniserte og høyteknologiske delen av matindustrien som melder inn det største behovet, og 
særlig for arbeidskraft med teknisk kompetanse, er det også behov for de mer håndverksbaserte fagene. Disse (for 
eksempel eks baker og pølsemaker) brukes både som spesialister i den mest industrialiserte produksjonen, men også i de 
bedriftene der produksjonsmetodene i større grad er basert på håndverk. 

Bransjen har i ulik grad behov for kompetanse innen teknologi og tradisjonell håndverk, og ofte i en kombinasjon. Rådet 
vil fortsette å jobbe med problemstillingen, og har behov for mer informasjon. Rådet mener for eksempel at det er behov 
for en kartlegging av forskjeller i kompetansebehovet mellom den høyteknologiske matindustrien og de mer 
nisjeorienterte håndverksbedriftene. 

Deler av bransjen har beskrevet et behov for et fagbrev som er tilpasset småskalaproduksjonen. 

Forslag fra rådets spørreundersøkelse sendt til bransjeorganisasjoner og fylkeskommuner: 
- Opprette nytt lærefag – småskalaproduksjon. 

- Splitte opp Vg2 matfag i industri og håndverk 
 

KJØTTSKJÆRERFAGET 
 

Informasjon fra LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2014 (besvart av lærlinger) 

 

Er du enig i disse utsagnene om skoledelen av opplæringen din (Vg1 & Vg2)? 

 

1. Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle lære i lærebedriften 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

2 0 1 2 1 3 

 

2. Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

1 0 0 3 1 3,6 

 

3. Det er gode framtidsutsikter i den bransjen jeg er i nå 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

0 0 1 3 2 4,17 
 

 

 

UTFYLLES AV FAGLIG RÅD 
 
 

1. Er kjøttskjærerfaget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

x   

Begrunnelse for svaret: litt geografisk ulikheter. 
  

 Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

x   

Begrunnelse for svaret: 
 

 Ja Nei Uklart 
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c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

 x  

Begrunnelse for svaret:  Man må ha kompetansen, men ikke nødvendigvis fagbrev. Mye intern opplæring i skjærehallene, 
mye innleie fra utlandet,  

 

 Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

x   

Begrunnelse for svaret: 
 
 

→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1d), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 

 
 
 
 
 
 

2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen)    

Hvis ja: På hvilke måte? 
 

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?    

Hvis ja: Hvilke fag? 
 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget?    

Hvis ja: I hvilke deler? 
 

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)     

Hvis ja: Kom med eksempler 
 

 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?    

Hvis ja: Begrunnelse 
 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.) 

Begrunnelse:  
 
 
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

Begrunnelser 
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KOKKFAGET  
Utdanningsprogram Restaurant- og matfag   

Vg2 Kokk- og servitørfag   Overgang fra vg2 til påbygg 8.9% 

Kryssløp fra  

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

592 -8 

  Endring (%) 

 
 

-1,4 % 

 

Endring (siste år) 

-71 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

1013 67 

 Endring (%) 

 
6,9 % 

 

Endring (siste år) 

25 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

 

-2 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

755 556 

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) 450   

 
Relevante utdrag fra utviklingsredegjørelsen 2013/2014  

Bransjens egne undersøkelser viser at det er et stort behov for faglærte kokker i bedriftene. Innen reiselivsnæringen er 
faglærte kokker og servitører de yrkene hvor det forventes størst behov. Samtidig forventer vi at de samme yrkene vil 
oppleve de største utfordringer med rekruttering. 

Andelen unge som ville vurdert en jobb i reiselivsnæringen har gått ned siden 2008, og spesielt er nedgangen stor i unges 
interesse for hotell- og restaurantbransjen, altså yrkene kokk og servitør. Undersøkelsen viser likevel at 
rekrutteringsgrunnlaget likevel er stort. Tre av ti unge er åpne for å vurdere restaurantbransjen og fire av ti vurderer 
hotellbransjen. Næringen opplever at de ikke er i stand til å tilby det de unge ønsker. Samtidig skårer næringen dårlig på 
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flere sentrale faktorer som er viktige ved de unges valg av yrke. Dette er en næring i vekst som er avhengig av økt 
rekruttering av kvalifisert arbeidskraft.  

Forslag fra rådets spørreundersøkelse sendt til bransjeorganisasjoner og fylkeskommuner: 

- Slå sammen fag på Vg3-nivå: kokk- og institusjonskokkfaget. 
 

KOKKFAGET 
 

Informasjon fra LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2014 (besvart av lærlinger) 

 

Er du enig i disse utsagnene om skoledelen av opplæringen din (Vg1 & Vg2)? 

 

1. Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle lære i lærebedriften 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

10 43 58 84 44 3,46 

 

2. Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

5 25 51 93 64 3,78 

 

3. Det er gode framtidsutsikter i den bransjen jeg er i nå 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

10 10 51 111 77 3,91 
 

 

UTFYLLES AV FAGLIG RÅD 
 
 

1. Er kokkfaget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

x   

Begrunnelse for svaret: 
Vi kjenner ikke til at det er noen problemområder i kokkfaget.  

 Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

x   

Begrunnelse for svaret: 
Det er mangel på faglærte kokker. 

 Ja Nei Uklart 

c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

x   

Begrunnelse for svaret: 
 

I hovedsak JA.  Fordi det ikke finnes nok faglærte kokker i Norge, er det en del 
utenlandsk arbeidskraft. Her er det varierende om det er faglært eller ikke. 

Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

x   

Begrunnelse for svaret: 
Kunne ønsket en mer konkret læreplan, mer presist for å heve nivå og bidra til at ikke faget blir utvannet. 
Læreplanen er en kvalitetsikring av faget. 

→ Hvis det kan svares ja på alt trenger dere ikke å utfylles resten 



23 
 

 
 
 
 

2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen)  x  

Hvis ja: På hvilke måte? 
 

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?  x  

Hvis ja: Hvilke fag? 
 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget?  x  

Hvis ja: I hvilke deler? 
 

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)   x  

Hvis ja: Kom med eksempler 
 

 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?  x  

Hvis ja: Begrunnelse 
 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
 
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.) 

Begrunnelse:  
 
2+2 fungerer bra. 
Det brukes for lite av fleksibiliteten som finnes i bruk av bedrift inn i skolen. Dette kunne kanskje være med å styrke 
relevans til faget i skolen, for de som har bestemt seg,  og bidra til bedre overgang til læretiden 
 
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

Begrunnelser 
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KONDITORFAGET  
Utdanningsprogram Restaurant- og matfag   

Vg2 Matfag Overgang fra vg2 til påbygg 12,7% 

Kryssløp fra  

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

108 -9 

  Endring (%) 

 
 

-8,0 % 

 

Endring (siste år) 

-15 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

119 3 

 Endring (%) 

 
2,5 % 

 

Endring (siste år) 

5 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

 

9 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

117 71 

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) 53   

 
Relevante utdrag fra utviklingsredegjørelsen 2013/2014  

Flere elever velger fag der det ikke er et stort tilbud om læreplasser. Denne utfordring handler i stor grad om balansen 
mellom elevenes valg og dimensjonering i fylkeskommunene. 

Bransjen har i ulik grad behov for kompetanse innen teknologi og tradisjonell håndverk, og ofte i en kombinasjon. Rådet 
vil fortsette å jobbe med problemstillingen, og har behov for mer informasjon. Rådet mener for eksempel at det er behov 
for en kartlegging av forskjeller i kompetansebehovet mellom den høyteknologiske matindustrien og de mer 
nisjeorienterte håndverksbedriftene. 
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Forslag fra rådets spørreundersøkelse sendt til bransjeorganisasjoner og fylkeskommuner: 
- Splitte opp Vg2 matfag med et eget løp for baker og konditor 

- Splitte opp Vg2 matfag i industri og håndverk  
 

KONDITORFAGET 
 

Informasjon fra LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2014 (besvart av lærlinger) 

 

Er du enig i disse utsagnene om skoledelen av opplæringen din (Vg1 & Vg2)? 

 

1. Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle lære i lærebedriften 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

1 3 7 12 4 3,56 

 

2. Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

0 4 4 8 11 3,96 

 

3. Det er gode framtidsutsikter i den bransjen jeg er i nå 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

1 4 10 10 4 3,41 
 

UTFYLLES AV FAGLIG RÅD 
 
 

1. Er konditorfaget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

x   

Begrunnelse for svaret: Alt for få læreplasser i forhold til søkningen. Her må bransjen ta et større ansvar!  
  

 Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

  x 

Begrunnelse for svaret: vanskelig å få jobb i ordinære konditorier, men muligheter i restaurantbransjen.  

 Ja Nei Uklart 

c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

x   

Begrunnelse for svaret:  
 

 Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

x   

Begrunnelse for svaret: 
 
 

→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1d), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 
 

2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen)    

Hvis ja: På hvilke måte? 
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 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?    

Hvis ja: Hvilke fag? 
 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget?    

Hvis ja: I hvilke deler? 
 

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)     

Hvis ja: Kom med eksempler 
 

 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?    

Hvis ja: Begrunnelse 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
 
 
 
 
 
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.) 

Begrunnelse:  
 
 
 
 
 
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

Begrunnelser 
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PØLSEMAKERFAGET  
Utdanningsprogram Restaurant- og matfag   

Vg2 Matfag  Overgang fra vg2 til påbygg 12,7% 

Kryssløp fra  

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

7 -6 

  Endring (%) 

 
 

-66,7 % 

 

Endring (siste år) 

-6 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

 
13 

-5 

 Endring (%) 

 
-29,4 % 

 

Endring (siste år) 

-4 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

 

15 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

7 4 

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) 9   

 
Relevante utdrag fra utviklingsredegjørelsen 2013/2014  

En tredel av medlemsbedriftene i NHO Mat og landbruk og NHO Mat og drikke er aktive lærebedrifter. Dette er i 
hovedsak lærebedrifter fra matindustrien som rekrutterer særlig fra faget industriell matproduksjon, men også fag som 
baker, pølsemaker, slakter og kjøttskjærer. Om dette tallet skyldes at matindustrien har svake tradisjoner for å rekruttere 
faglært arbeidskraft eller om dette skyldes at bedriftene ikke får tak i kvalifiserte lærlinger, er uklart. En tredel av ansatte i 
matindustrien har kun kompetanse på grunnskolenivå. Dette indikerer at ufaglært arbeidskraft tas i bruk i bransjen. 
Imidlertid er denne andelen synkende, noe som kan ha en sammenheng med økte krav til teknisk kompetanse. 
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For lærefagene i Vg2 matfag er det et stort behov for fagkompetanse i bransjene. Behovet er størst innen matindustrien. 
Innen Vg2 matfag er det kjøtt-, baker- og meieribransjen som ser ut til å være de enkeltbransjer med de største 
utfordringer med hensyn til underdekning av faglærte kandidater i dag og i nær framtid. 

Men selv om det er den mekaniserte og høyteknologiske delen av matindustrien som melder inn det største behovet, og 
særlig for arbeidskraft med teknisk kompetanse, er det også behov for de mer håndverksbaserte fagene. Disse (for 
eksempel eks baker og pølsemaker) brukes både som spesialister i den mest industrialiserte produksjonen, men også i de 
bedriftene der produksjonsmetodene i større grad er basert på håndverk.  

Bransjen har i ulik grad behov for kompetanse innen teknologi og tradisjonell håndverk, og ofte i en kombinasjon. Rådet 
vil fortsette å jobbe med problemstillingen, og har behov for mer informasjon. Rådet mener for eksempel at det er behov 
for en kartlegging av forskjeller i kompetansebehovet mellom den høyteknologiske matindustrien og de mer 
nisjeorienterte håndverksbedriftene. Deler av bransjen har beskrevet et behov for et fagbrev som er tilpasset 
småskalaproduksjonen.  

Forslag fra rådets spørreundersøkelse sendt til bransjeorganisasjoner og fylkeskommuner: 

- Opprette nytt lærefag om småskalaproduksjon.  
 

PØLSEMAKERFAGET 
 

Informasjon fra LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2014 (besvart av lærlinger) 

Ikke omtalt i lærlingundersøkelsen 
 

UTFYLLES AV FAGLIG RÅD 
 
 

1. Er pølsemakerfaget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

x   

Begrunnelse for svaret:  
  

 Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

x   

Begrunnelse for svaret: En bransje i stor endring, de store blir større, i de største bedriftene er det mindre behov for 
spesialkompetansen til pølsemakeren, færre pølsemakere i hver bedrift. En gryende oppblomstring av småskala, lokalmat 
og spesialprodusenter vil øke etterspørselen etter de håndverksmessige kunnskaper og tradisjoner.  

 

 Ja Nei Uklart 

c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

  x 

Begrunnelse for svaret: se pkt b  
 

 Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

x   

Begrunnelse for svaret:  
 
 

→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1d), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 
 

2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen)    
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Hvis ja: På hvilke måte? 
 

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?    

Hvis ja: Hvilke fag? 
 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget?    

Hvis ja: I hvilke deler? 
 

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)     

Hvis ja: Kom med eksempler 
 

 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?    

Hvis ja: Begrunnelse 
 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
 
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.) 

Begrunnelse:  
 
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

Begrunnelser 
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SERVITØRFAGET  
Utdanningsprogram Restaurant- og matfag   

Vg2 Kokk- og servitørfag   Overgang fra vg2 til påbygg 8,9% 

Kryssløp fra  

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

118 4 

  Endring (%) 

 
 

3,1 % 

 

Endring (siste år) 

12 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

177 -6 

 Endring (%) 

 
-3,1 % 

 

Endring (siste år) 

25 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

 

-3 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

174 117 

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) 79   

 
Relevante utdrag fra utviklingsredegjørelsen 2013/2014  

Bransjens egne undersøkelser viser at det er et stort behov for faglærte servitører i bedriftene. Innen reiselivsnæringen 
er faglærte kokker og servitører de yrkene hvor det forventes størst behov. Samtidig forventer vi at de samme yrkene vil 
oppleve de største utfordringer med rekruttering. Andelen unge som ville vurdert en jobb i reiselivsnæringen har gått 
ned siden 2008, og spesielt er nedgangen stor i unges interesse for hotell- og restaurantbransjen, altså yrkene kokk og 
servitør. Undersøkelsen viser likevel at rekrutteringsgrunnlaget likevel er stort. Tre av ti unge er åpne for å vurdere 
restaurantbransjen og fire av ti vurderer hotellbransjen. Næringen opplever at de ikke er i stand til å tilby det de unge 
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ønsker. Samtidig skårer næringen dårlig på flere sentrale faktorer som er viktige ved de unges valg av yrke. Dette er en 
næring i vekst som er avhengig av økt rekruttering av kvalifisert arbeidskraft. 

Bransjene har behov for faglærte servitører med kunnskap om mat, drikke og service. Dagens kunder er krevende, bereist 
og kunnskapsrike. Kompetansekravet for servitøren har endret seg, og bransjen mener at det kreves større teoretiske og 
praktiske kunnskaper om drikkevarer. Servitørfaget ble innlemmet i Vg2 kokk- og servitørfag etter Kunnskapsløftet. 
Begrunnelsen var blant annet at servitøren også hadde behov for kunnskap om mat. Selv om begrunnelsen for å slå 
sammen disse fagene var faglig, mener rådet at servitøren har blitt mindre synlig i dagens tilbudsstruktur. Rådet vil 
vurdere utfordringene i servitørfaget videre i perioden framover. 

Rådet vil vurdere endret kompetansebehov for servitørfaget. Dette gjelder særlig økt krav til ferdigheter om mat og 
drikke. 

Forslag fra rådets spørreundersøkelse sendt til bransjeorganisasjoner og fylkeskommuner: 

- Oppsplitting av Vg2 kokk- og servitørfag med eget løp for servitør.  
 

 

SERVITØRFAGET 
 

Informasjon fra LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2014 (besvart av lærlinger) 

 

Er du enig i disse utsagnene om skoledelen av opplæringen din (Vg1 & Vg2)? 

 

1. Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle lære i lærebedriften 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

5 6 8 16 7 3,33 

 

2. Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

3 4 7 14 14 3,76 

 

3. Det er gode framtidsutsikter i den bransjen jeg er i nå 

Helt uenig (=1) Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig (=5) Snitt 

4 3 7 19 10 3,65 
 

 

UTFYLLES AV FAGLIG RÅD 
 
 

1. Er servitørfaget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

x   

Begrunnelse for svaret: 
Mangel på faglærte servitører i bedriftene er  en utfordring for å bli lærebedrift i faget, men siden faget er lite kan vi si 

det er nok læreplasser.  

 Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

x   

Begrunnelse for svaret: 

Det er mangel på faglærte servitører. Ja Nei Uklart 

c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

 x  

Begrunnelse for svaret: 
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Det er for få faglærte servitører til å dekke opp behovet, stor arbeidsinvandring bidrar også til at det er mindre fokus på 
faglært arbeidskraft. Lønnsordningen kan være en utfordring for  at man blir i yrket. 

 Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

x   

Begrunnelse for svaret: 
 
 

→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1d), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 

 
 
 
 
 
 

2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen)  x  

Hvis ja: På hvilke måte? 
 

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?  x  

Hvis ja: Hvilke fag? 
 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget?  x  

Hvis ja: I hvilke deler? 
 

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)   x  

Hvis ja: Kom med eksempler 
 

 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?  x  

Hvis ja: Begrunnelse 
 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
 
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.) 

Begrunnelse:  
 
2+2 modellen fungerer bra. 
Det brukes for lite av fleksibiliteten som finnes i bruk av bedrift inn i skolen. Dette kunne kanskje være med å styrke 
relevans til faget i skolen, for de som har bestemt seg,  og bidra til bedre overgang til læretiden. 
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

Begrunnelser: 
 

 



33 
 

SJØMATHANDLERFAGET 
Utdanningsprogram Restaurant- og matfag   

Vg2 Matfag  Overgang fra vg2 til påbygg 12,7% 

Kryssløp fra  

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

8 2 

  Endring (%) 

 
 

22,2 % 

 

Endring (siste år) 

3 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

12 1 

 Endring (%) 

 
7,1 % 

 

Endring (siste år) 

1 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

 

-6 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

16 11 

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) 10   

 
Relevante utdrag fra utviklingsredegjørelsen 2013/2014  

Forslag fra rådets spørreundersøkelse sendt til bransjeorganisasjoner og fylkeskommuner: 

- Flytting av lærefag til et nytt vg2-fag: sjømathandler til Vg2 kokk og servitørfag.  
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SJØMATHANDLERFAGET 
 

Informasjon fra LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2014 (besvart av lærlinger) 

Ikke omtalt i lærlingundersøkelsen 

 

UTFYLLES AV FAGLIG RÅD 
 
 

1. Er sjømathandlerfaget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

  x 

Begrunnelse for svaret: faget konkurrerer med butikkslakteren, men det finnes læreplasser.  
  

 Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

x   

Begrunnelse for svaret:  
 

 Ja Nei Uklart 

c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

  x 

Begrunnelse for svaret: Bedriftene ønsker fagkompetansen, men benytter også andre fagbrev eller ufaglærte med 
interesse for mat.  

 

 Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

x   

Begrunnelse for svaret: 
 
 

→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1d), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 

 

 

2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen)    

Hvis ja: På hvilke måte? 
 

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?    

Hvis ja: Hvilke fag? 
 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget?    

Hvis ja: I hvilke deler? 
 

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)     

Hvis ja: Kom med eksempler 
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 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?    

Hvis ja: Begrunnelse 
 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
 
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.) 

Begrunnelse:  
 
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

Begrunnelser 
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SJØMATPRODUKSJON  
Utdanningsprogram Restaurant- og matfag   

Vg2 Matfag  Overgang fra vg2 til påbygg 12,7% 

Kryssløp fra  

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

4 -2 

  Endring (%) 

 
 

-66,7 % 

 

Endring (siste år) 

-1 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

21 -29 

 Endring (%) 

 
-90,6 % 

 

Endring (siste år) 

-6 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

 

-61 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

4 1 

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) 44   

 
Relevante utdrag fra utviklingsredegjørelsen 2013/2014  

Fiskeforedlingsindustrien som produserer både fra hvitfisk og rødfisk, har også framover behov for å rekruttere nye 
medarbeidere. Det er i første rekke arbeidstakere til produksjonen med praksis eller fagbrev som etterspørres. Bedriftene 
er avhengig av å rekruttere utenlandsk arbeidskraft for å få nok personell til produksjonen.  Denne industrien trenger 
kvalifisert arbeidskraft fra flere fag, blant annet sjømatproduksjon og industriell matproduksjon. 

Norsk fiskeindustri vil i framtiden i større grad enn i dag være avhengig av maskiner, roboter og automatikk for å 
effektivisere både fangst- og bearbeidingsleddet. Bransjens egne analyser viser at teknologiutviklingen i bedriftene vil 
føre til at sjømatnæringen i større grad vil etterspørre høyere utdannet arbeidskraft i 2025. Samtidig vil det fortsatt være 
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behov for arbeidskraft som har tilegnet seg kompetanse gjennom yrkeserfaring foran utdanning, men i mindre grad enn i 
dag. Innslaget av utenlandsk arbeidskraft vil fortsatt trolig være til stede.  

Utfordring for rekruttering til sjømatfaget er de norske rammebetingelsene for hvitfisk og havindustri. 
Produksjonsplanlegging er vanskelig med dagens rammebetingelser, både lovmessig og kvotemessig. Alt er lagt til en 
optimal drift på sjøsiden, og lite er tilrettelagt for helårsproduksjon på land. Dette gjør at det i liten grad drives 
helårsproduksjon innen industrien. Faget framstår dermed som lite interessant for ungdom i dag. Dette er eksisterende 
bestemmelser i lovverket, men utgjør utfordringer for bransjen. 

Forslag fra rådets spørreundersøkelse sendt til bransjeorganisasjoner og fylkeskommuner: 

- Slå sammen fag på Vg3-nivå: industriell matproduksjon og sjømatproduksjon.  
 

SJØMATPRODUKSJON 
 

Informasjon fra LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2014 (besvart av lærlinger) 

Ikke omtalt i lærlingundersøkelsen 
 

UTFYLLES AV FAGLIG RÅD 
 
 

1. Er sjømatproduksjonsfaget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

x   

Begrunnelse for svaret: Ja, men utfordringen er at det ikke finnes søkere til læreplass.  
  

 Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

x   

Begrunnelse for svaret:  
 

 Ja Nei Uklart 

c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

 x  

Begrunnelse for svaret: arbeidsledere/prosessledere har ofte fagbrev, men mindre etterspørsel fra bedriftene hos 
produksjonsarbeiderne. Større ønske fra bransjen om å ta i bruk industriell matproduksjon.. 

 

 Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

  x 

Begrunnelse for svaret: Må satse mer på en generell matindustriutdanning, for å sikre omstillingsdyktighet. 
 

→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1d), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 

 

 

2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen)  x  

Hvis ja: På hvilke måte? 
 

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag? x   
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Hvis ja: Hvilke fag? Faget bør integreres med industriell matproduksjon. Faget har også en håndverksmessig del, må 
vurdere om denne blir ivaretatt i en sammenslåing. 
 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget?  x  

Hvis ja: I hvilke deler? 
 

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)     

Hvis ja: Kom med eksempler 
 

 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?   x 

Hvis ja: Begrunnelse pkt. b  
 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
 
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.) 

Begrunnelse:  
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

Begrunnelser 
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SLAKTERFAGET 
Utdanningsprogram Restaurant- og matfag   

Vg2 Matfag  Overgang fra vg2 til påbygg 12,7% 

Kryssløp fra  

 

SØKNING 

Utvikling i antall søkere (per 15. juli)  Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

9 -1 

  Endring (%) 

 
 

-14,3 % 

 

Endring (siste år) 

-1 

 

LÆREPLASSER 

Utvikling i antall løpende lærekontrakter (per 10. oktober) Gjennomsnitt Endring (antall) 

 

13 -9 

 Endring (%) 

 
-60,0 % 

 

Endring (siste år) 

-7 

 

ANDEL SØKERE MED LÆREPLASS 

Utvikling i andel søkere som får lærekontrakt (per 1. januar) Endring i %-poeng fra 2010 til 2014 

 

22 

Søkere høsten 2014 med godkjent 
lærekontrakt per 1. januar 2015 

Søkere Lærekontrakter 

8 6 

 

 2013/2014   
Antall som tok fagbrev (læreplass og praksiskandidater) 7   

 
Relevante utdrag fra utviklingsredegjørelsen 2013/2014  

En tredel av medlemsbedriftene i NHO Mat og landbruk og NHO Mat og drikke er aktive lærebedrifter. Dette er i 
hovedsak lærebedrifter fra matindustrien som rekrutterer særlig fra faget industriell matproduksjon, men også fag som 
baker, pølsemaker, slakter og kjøttskjærer. Om dette tallet skyldes at matindustrien har svake tradisjoner for å rekruttere 
faglært arbeidskraft eller om dette skyldes at bedriftene ikke får tak i kvalifiserte lærlinger, er uklart. En tredel av ansatte i 
matindustrien har kun kompetanse på grunnskolenivå. Dette indikerer at ufaglært arbeidskraft tas i bruk i bransjen. 
Imidlertid er denne andelen synkende, noe som kan ha en sammenheng med økte krav til teknisk kompetanse. 
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For lærefagene i Vg2 matfag er det et stort behov for fagkompetanse i bransjene. Behovet er størst innen matindustrien. 
Innen Vg2 matfag er det kjøtt-, baker- og meieribransjen som ser ut til å være de enkeltbransjer med de største 
utfordringer med hensyn til underdekning av faglærte kandidater i dag og i nær framtid. 

Forslag fra rådets spørreundersøkelse sendt til bransjeorganisasjoner og fylkeskommuner: 

- Legge ned slakterfaget 
 

SLAKTERFAGET 
 

Informasjon fra LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2014 (besvart av lærlinger) 

Ikke omtalt i lærlingundersøkelsen 
 

 

 

UTFYLLES AV FAGLIG RÅD 
 
 

1. Er slakterfaget relevant i arbeidslivet? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Finnes det læreplasser til elever som ønsker å ta fag- eller svennebrev i 
dette faget? 

x   

Begrunnelse for svaret: Ja, men det finnes ikke mange slakterier igjen her i landet, noe som kan medføre flytting i 
læretiden.  

  

 Ja Nei Uklart 

b. Vil man få jobb i et relevant yrke hvis man oppnår fag- eller svennebrev i 
dette faget? (enten som lærlinger eller praksiskandidat)   

x   

Begrunnelse for svaret: Det er for tiden mangel på fagutdannede slaktere.  
 

 Ja Nei Uklart 

c. Må man ha dette fag- eller svennebrevet for å få en slik jobb, eller 
ansetter virksomhetene like gjerne ufaglærte? 

x   

Begrunnelse for svaret:Størstedelen av bransjen har interne kvalitetskrav knyttet til at alle skal ha svennebrev i 
slakterfaget.  I nøkkelposisjoner i slakteriene må en være slakterutdannet, f eks i bedøvning/avlivingen 

 

 Ja Nei Uklart 

d. Dekker faget et reelt kompetansebehov som finnes på arbeidsmarkedet?  
(fokus på innholdet i faget, ikke dimensjoneringen av opplæringstilbudet) 

x   

Begrunnelse for svaret:  
 
 

→ Hvis dere har svart ja på 1a)-1d), trenger dere ikke å besvare spørsmål 2-5. 

 
 
 
 
 
 

2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? 
 

 Ja Nei Uklart 

a. Endre innholdet i faget? (Revidere/oppdatere læreplanen)    

Hvis ja: På hvilke måte? 
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Signaler fra bransjen tyder på at læreplanene er omfattende, 58 kompetansemål, kan muligens slå sammen noen av disse. 
Rådet vil vurdere dette videre til UR del 2. 
 

 Ja Nei Uklart 

b. Slå faget sammen med andre fag?    

Hvis ja: Hvilke fag? 
 

 Ja Nei Uklart 

c. Splitte faget?    

Hvis ja: I hvilke deler? 
 

 Ja Nei Uklart 

d. Annet, mindre justeringer (for eksempel kryssløp eller navneendringer)     

Hvis ja: Kom med eksempler 
 

 Ja Nei Uklart 

e. Legge ned faget?    

Hvis ja: Begrunnelse 
 
 

→ Er svaret ja på spørsmål 2e, avslutt her. Hvis ikke, fortsett. 

3. Hvorfor vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant for virksomhetene? 

Begrunnelse:  
 
 

4. Hvordan fungerer opplæringsmodellen for faget? (1+3, 2+2 osv.) 

Begrunnelse:  
 
 

5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre opplæringsmodell, og hvilken modell foreslår dere i så fall? Hvorfor er 
den foreslåtte modellen et godt valg? 

Begrunnelser 
 
 

 



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/ 
 

Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng 
 

 
Vår dato: 
10.03.2015 
Vår 
referanse: 
2015/31 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

Geir Rune Larsen (Utdanningsforbundet) 
Aleksander Skjefte (NHO) 
Arild Løvaas (YS, Delta) 
Anita Løyning, Lærlingkompaniet 
 

Oppnevning av arbeidsgruppe Vg2 kokk- og servitørfag 

De faglige rådene er Utdanningsdirektoratets rådgivende organ i spørsmål om fagopplæring. 

Rådene skal levere to utviklingsredegjørelser i løpet av sin oppnevningsperiode (2012-16). Faglig 

råd for restaurant- og matfag levert den første utviklingsredegjørelsen for periode 2013-2014 i 

mars 2014, se vedlegg 1. Redegjørelsene er ment å gi rådene og Utdanningsdirektoratet en 

samlet oversikt over endringer i bransjene som kan ha betydning for opplæringstilbudet, samt 

konkrete forslag til endringer i opplæringstilbudet. Endringsforslagene blir fortløpende fulgt opp 

av Utdanningsdirektoratet. I tillegg beskrives en rekke kompetanseutfordringer i bransjene som 

følges opp av rådene.  

 

De faglige rådenes utviklingsredegjørelser for 2015-2016 skal knyttes til arbeidet med 

gjennomgangen av tilbudsstrukturen generelt og de enkelte lærefagene spesielt. Faglig råd for 

restaurant- og matfag skal vurdere samtlige lærefag i utdanningsprogrammet og besvare 

spørsmål knyttet til kriterier om verdsetting på arbeidsmarkedet, gjennomføring og rekruttering. 

Bestillingen fra Utdanningsdirektoratet følger i vedlegg 2. 

 

Faglige råd for restaurant- og matfag vedtok på rådsmøte nr. 1/2015 å oppnevne en 

arbeidsgruppe for Vg2 kokk- og servitørfag. Arbeidsgruppens mandat er å forberede rådets 

besvarelse av utviklingsredegjørelsen for 2015-2016 for lærefagene innen Vg2 kokk- og 

servitørfag i henhold til Utdanningsdirektoratets bestilling. Arbeidsgruppen oppnevnes for 

perioden april 2015 til oktober 2015. Arbeidsgruppens representanter skal dekke de tre 

lærefagene innen programområdet. Det faglige rådet ber Arild Løvaas lede arbeidet. 

Arbeidsgruppen skal levere et forslag til besvarelse av utviklingsredegjørelsen til rådsmøte nr. 4 i 

september 2015. Saken meldes til rådets sekretariat ved Benedicte Bergseng.  

 

Følgende prinsipper er lagt til grunn for arbeidet i arbeidsgruppene: 

 Reise og eventuelle overnattingsutgifter dekkes for arbeid i arbeidsgrupper 

 Det godgjøres ikke tapt arbeidsfortjeneste for møter i arbeidsgrupper 

 Arbeidsgruppene må selv forestå innkalling, referat og skrivearbeid og rapporterer 

til det faglige rådet 

 Arbeidsgruppemøter er møter for å fordele arbeidsoppgaver, koordinere innspill og 

drøfte problemstillinger 

 Arbeidsgruppemøter legges så langt det er mulig i forkant/etterkant av rådsmøter 

 Det forventes at arbeidsgruppen arbeider elektronisk og via telefon mellom møter. 

 

Rådet ønsker tilbakemelding fra representantene på om dere har mulighet til å sitte i det faglige 

rådets arbeidsgruppe. Tilbakemelding sendes vårt sekretariat ved Benedicte Bergseng innen 

16.04.15. 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Bjørn Johansen Espen Lynghaug 

Leder Nestleder 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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Vedlegg 1: Utviklingsredegjørelse for restaurant - og matfag 2013/2014 (link): 

http://fagligerad.no/rapporter/ 

Vedlegg 2: Bestilling på del 1 av utviklingsredegjørelsen for 2015/2016 

Vedlegg 3: Retningslinjer for samarbeidet mellom de faglige råd, SRY og Utdanningsdirektoratet 

(link): http://www.udir.no/Upload/Retningslinjer_for_trepartssamarbeidet.pdf?epslanguage=no 

 

 

http://fagligerad.no/rapporter/
http://www.udir.no/Upload/Retningslinjer_for_trepartssamarbeidet.pdf?epslanguage=no


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/ 
 

Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng 
 

 
Vår dato: 
09.04.2015 
Vår 
referanse: 
2015/31 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

Marit Løberg, Matbransjens opplæringskontor i Hedmark og Oppland 
Magnus Håstein, Lærlingkompaniet 
Kristin Bergundhaugen, Oslo Kommune 
Espen Lynghaug, NHO mat og landbruk 
Hans Petter Rasmussen, NNN 
Lars Følling, Strinda videregående skole 
Helga Hjeltnes, Utdanningsforbundet 
Lars Gerhardsen, NHO mat og landbruk 
Oddgeir Finstad, NNN 

 
 

Videreføring av arbeidsgruppe Vg2 matfag og utvide mandat 

Faglig råd for restaurant- og matfag viser til brev sendt 21.7.2014 om oppnevning av 

arbeidsgruppe Vg2 matfag, se vedlegg 1. 

 

De faglige rådene skal levere to utviklingsredegjørelser i løpet av sin oppnevningsperiode (2012-

16). Faglig råd for restaurant- og matfag levert den første utviklingsredegjørelsen for periode 

2013-2014 i mars 2014, se vedlegg 1. Redegjørelsene er ment å gi rådene og 

Utdanningsdirektoratet en samlet oversikt over endringer i bransjene som kan ha betydning for 

opplæringstilbudet, samt konkrete forslag til endringer i opplæringstilbudet. Endringsforslagene 

blir fortløpende fulgt opp av Utdanningsdirektoratet. I tillegg beskrives en rekke 

kompetanseutfordringer i bransjene som følges opp av rådene.  

 

De faglige rådenes utviklingsredegjørelser for 2015-2016 skal knyttes til arbeidet med 

gjennomgangen av tilbudsstrukturen generelt og de enkelte lærefagene spesielt. Faglig råd for 

restaurant- og matfag skal vurdere samtlige lærefag i utdanningsprogrammet og besvare 

spørsmål knyttet til kriterier om verdsetting på arbeidsmarkedet, gjennomføring og rekruttering. 

Et bestilling fra Utdanningsdirektoratet i vedlegg 3. 

 

Rådet ønsker å utvide arbeidsgruppas mandat og videreføre dens oppnevningsperiode. Rådet 

forespør her arbeidsgruppa for Vg2 matfag å forberede rådets besvarelse for lærefagene i Vg2 

matfag i henhold til Utdanningsdirektoratets bestilling. Rådet ber også arbeidsgruppa om å utvide 

sitt virke fra våren 2015 til oktober 2015. Det faglige rådet ber Espen Lynghaug om å fortsatt 

lede arbeidet.  

 

Arbeidsgruppen skal levere et forslag til besvarelse av utviklingsredegjørelsen til rådsmøte nr. 4 i 

september 2015. Saken meldes til rådets sekretariat ved Benedicte Bergseng. 

 

For å dekke alle lærefagene innen Vg2 matfag, ønsker rådet å oppnevne to nye representanter. 

Dette er Lars Gerhardsen og Oddgeir Finstad.  

 

Rådet ønsker tilbakemelding fra nye representanter på om de har mulighet til å sitte i det faglige 

rådets arbeidsgruppe, og fra medlemmene i arbeidsgruppa på endring i mandat og 

oppnevningsperiode.  Tilbakemelding sendes vårt sekretariat ved Benedicte Bergseng innen 

16.04.15 

 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Bjørn Johansen Espen Lynghaug 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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Leder Nestleder 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 

 

Vedlegg 1: Oppnevning av arbeidsgruppe Vg2 matfag (vedlagt)  

Vedlegg 2: Utviklingsredegjørelse for restaurant - og matfag 2013/2014 (link): 

http://fagligerad.no/rapporter/ 

Vedlegg 3: Oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (vedlagt) 

Vedlegg 4: Retningslinjer for samarbeidet mellom de faglige råd, SRY og Utdanningsdirektoratet 

(link): http://www.udir.no/Upload/Retningslinjer_for_trepartssamarbeidet.pdf?epslanguage=no 

 

 

http://fagligerad.no/rapporter/
http://www.udir.no/Upload/Retningslinjer_for_trepartssamarbeidet.pdf?epslanguage=no


FAGLIG RÅD FOR RESTAURANT- OG MATFAG 
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Oppnevning av arbeidsgruppe Vg2 matfag 
Faglig råd for restaurant- og matfag leverte en utviklingsredegjørelse til Utdanningsdirektoratet 

14.03.14 om behov for endringer i tilbudsstruktur og læreplan innen utdanningsprogrammet, se 

vedlegg 1. I utviklingsredegjørelsen beskrev rådet blant annet utfordringer knyttet til 

programområdet Vg2 matfag. Her skisserte vi særlig to løsninger, fordypningsmuligheter på Vg2-

nivå og oppsplitting av programfag i en håndverksdel og en industridel. Rådet konkluderte med at 

vi vil vurdere problemstillingen nærmere.  

 

Ved rådsmøte nr. 3/2014 vedtok rådet å følge opp dette punktet ved å nedsette en arbeidsgruppe 

på tema. Arbeidsgruppen skal bestå av representanter fra skoleverket, fylkeskommuner, 

opplæringskontor og bransjeorganisasjonene som sammen representerer bredden i lærefagene 

som inngår i Vg2 matfag. Arbeidsgruppen starter opp arbeidet høsten 2014. Rådet oppfordrer 

representantene i arbeidsgruppa til å forankre sine innspill i arbeidsgruppa i egen organisasjon og 

også bruke sitt nettverk aktivt. 

 

Mandat for arbeidsgruppen er å vurdere behov for endringer i Vg2 matfag som kan bidra til å løse 

utfordringer knyttet til forskjeller i kompetansebehov i bransjen. Rådet ber arbeidsgruppa utrede 

og vurdere om fordypningsmuligheter på Vg2-nivå eller oppsplitting av faget kan være 

virkemidler for å løse disse utfordringene. Rådet ber arbeidsgruppen forankre milepæler i arbeidet 

i det faglige rådet underveis. Arbeidet i gruppen skal ses i sammenheng med pågående arbeid 

med tiltak i Meld. St. 20. Dette gjelder særlig tiltak om fordypningsmuligheter og gjennomgang 

av tilbudsstrukturen.  Arbeidsgruppen skal levere et løsningsforslag til det faglige rådet til siste 

rådsmøte våren 2015. Saken meldes til rådets sekretariat ved Benedicte Bergseng. 

 

Følgende prinsipper er lagt til grunn for arbeidet i arbeidsgruppene: 
 

 Reise og eventuelle overnattingsutgifter dekkes for arbeid i arbeidsgrupper 

 Det godgjøres ikke tapt arbeidsfortjeneste for møter i arbeidsgrupper 

 Arbeidsgruppene må selv forestå innkalling, referat og skrivearbeid og rapporterer til det 

faglige rådet 

 Arbeidsgruppemøter er møter for å fordele arbeidsoppgaver, koordinere innspill og drøfte 

problemstillinger 

 Arbeidsgruppemøter legges så langt det er mulig i forkant/etterkant av rådsmøter   

 Det forventes at arbeidsgruppen arbeider elektronisk og via telefon (gjerne skype) mellom 

møter. 

 

Rådet oppfordrer arbeidsgruppen til å bruke retningslinjer for samarbeidet mellom de faglige råd, 

SRY og Utdanningsdirektoratet aktivt i sitt arbeid, se vedlegg 2 og særlig punkt 2.3 for krav til 

dokumentasjon for endringsforslag. 

 

Rådet forespør overnevnte representanter om å delta i arbeidsgruppen. Vi vil be dere 

tilbakemelde til vårt sekretariat ved Benedicte Bergseng om dere har mulighet innen 21.08.14. 
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Vennlig hilsen  

  

  

  

Espen Lynghaug Bjørn Johansen 

Rådsleder Nestleder 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 

 

 

 

Vedlegg 1: Utviklingsredegjørelse for restaurant- og matfag 2013/2014 (vedlagt). 

Vedlegg 2: Retningslinjer for samarbeidet mellom de faglige råd, SRY og Utdanningsdirektoratet 

(link): http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Retningslinjer-for-samarbeidet-

mellom-SRY-faglige-rad-og-Utdanningsdirektoratet/ 
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