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DAGSORDEN  

 

1.2.18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.  

 

2.2.18 AU orienterer: 

 

 Møte med Landbruks- og matdepartementet den 8. juni. Det vil avholdes et AU-møte i 

forkant. Saker på dagsorden inkluderer ny tilbudsstruktur og forsøk med lærlingeordning i 

agronom og gartnernæring. 

 

 AU informerte om programmet for fylkesbesøket og at fiskeriministeren kommer på 

tirsdagen.  

 

 Retningslinjer arbeidet med læreplaner: AU informerte om at det var blitt satt korte frister, 

og at FRNA var det eneste faglige rådet som ikke fikk behandlet dokumentet i rådsmøte. 

AU utarbeidet et svar som ble sendt ut på høring til rådsmedlemmene.  

 

I dette svaret påpekte AU at det er en del ting som skiller studieforberedene fra yrkesfag, 

og at dette burde komme bedre frem i retningslinjene. Svaret ble positivt mottatt i de 

andre rådene, og styringsgruppa i Udir vil nå utforme et tilleggskapittel om yrkesfag.  

 

 Bærekraft og miljø er et av temaene SRY har satt opp på dagsorden, og at FRNA har et 

særlig ansvar for å legge premissene for diskusjonen.  

 

 Det har vært ulik praksis i Faglige råd på hvordan referat behandles. Referatene vil fra nå 

først sendes til AU, og deretter sendt ut til rådet med en ukes høringsfrist. Dersom det 

ikke kommer noen innspill publiseres referatet.  

 

3.2.18 Innplassering av nytt dyrefag på Vg2 

Hvor skal vi plassere det nye dyrefaget på Vg2?  

 

Arbeidsutvalget presenterte i møte 14.05.18 to alternativer:  

A: Vg2 Heste- og hovslagerfag 

B: Vg2 Landbruk og gartnernæring 

 

Leder i FRNA la frem saken. I workshopen 4. juni vil arbeidsgruppen for dyrefaget få i oppdrag å 

vurdere hvilket Vg2 det nye dyrefaget skal innplasseres. Det vil ikke bli opprettet et eget Vg2 for 

dette faget.  

 

Rådsmedlemmene kommenterte at før rådet kan klare å anbefale hvilket Vg2 faget skal følge, 

trenger rådet å vite mer om det sentrale innholdet i faget som gruppen i workshopen skal 

utarbeide. Fordypninger på Vg3 skal utredes videre, så rådet må forholde seg til dagens struktur.   

 

I søknaden om nytt lærefag var det stor bredde i fagets innhold. Nå synes rådets medlemmer det 

er lite håndterlig hva som er det sentrale innholdet. Det vil for eksempel være forskjell på 

dyrehold i en dyrepark og dyrebarnehage.  

 

Et argument for at dyrefaget hører bedre sammen med hest er at dyrefaget, i likhet med 

hestefaget, ikke handler om produksjon.  

 

Vedtak: Dette blir en sak på rådsmøtet 11. september.  
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4.2.18 Regelmessige møter mellom SRY, UDIR og AU i faglige råd 

Tidligere hadde arbeidsutvalgene i faglige råd møter med SRY og UDIR for å diskutere 

rådsovergripende saker. Disse møtene har blitt erstattet med en fellesdel i rådsmøtene. Tar 

fellesdelen mer tid enn ønskelig? Er formen i dag bra, eller skal vi gå tilbake til det vi hadde 

tidligere? 

 

AU har blandede erfaringer med fellesdelen i rådsmøtene. Rådet mener at de ikke har fått så mye 

ut av fellesdelene, og at fellesdelen gir mindre tid til saksbehandling og lagbygging innad i rådet. 

Det kan være rasjonelt for Udir å informere faglige råd på denne måten, men det gir ikke 

nødvendigvis noe merverdi for rådet. Det påpekes imidlertid også at dette ikke er et veldig stort 

problem.  

 

Rådet mener at det hadde vært en fordel at lederne i Faglige råd møtes, spesielt ved prosesser 

som rådet står i nå. Kontakten med SRY har blitt svakere, og mulighetene for rådsovergripende 

samtaler og samarbeid har blitt redusert. Den tidligere møteformen har tidligere gitt merverdi – 

blant annet forslag om regionale kompetansesentre. Udir påpeker at det kom inn veldig få saker 

til møtene med SRY. Rådet mener at behovet vil variere, og at møtefrekvensen kanskje var for 

høy tidligere. 

 

Vedtak: FRNA ber om at møter mellom SRY, UDIR og AU i faglige råd gjenopprettes. AU vil sende 

et formelt brev til Udir.    

 

 

5.2.18 Forslag om at utviklingsredegjørelse utgår 

Flere ledere i faglige råd har fremmet forslag om å ikke skrive utviklingsredegjørelse for denne 

perioden. Siden de faglige rådene jobber med å innføre tiltak basert på tidligere beskrivelse, vil 

det ikke nødvendigvis være behov for å utarbeide en ny utviklingsredegjørelse i denne perioden.  

 

Det var delte meninger i rådet om hvorvidt det skal utarbeides en utviklingsredegjørelse eller 

ikke.  

 

Noen medlemmer påpeker at tidligere utviklingsredegjørelsen har dannet grunnlaget for det rådet 

jobber med i dag, og at det ikke gir mening å sette i gang en ny prosess mens dette arbeidet 

foregår.  

 

Andre medlemmer mener at det er for tidlig å bestemme at det ikke skal skrives en 

utviklingsredegjørelse. Her og nå burde man ikke bestemme hva man skal gjøre de neste tre 

årene. Det er viktig å se fremover, teknologien forandrer seg fort, og som faglig råd er det viktig 

å være på hugget på utviklingen. Rådet ser behov for en utviklingsredegjørelse som ikke er for 

gammel. Det kan også dukke opp ting som gjør at vi trenger å se fremover: Lied-utvalget og 

utredning av fordypning Vg3.  Saken vil være mer aktuell å diskutere mot slutten av neste 

periode. 

 

Rådet mener at utviklingsredegjørelsen ikke trenger å være like omfattende som sist. Et forslag 

var å fokusere på bestemte temaer – f.eks. temaene som er lagt frem i SRY.  

 

Vedtak: FRNA vil ved en senere anledning vurdere å sende henvendelse til Udir om at omfanget 

på utviklingsredegjørelsen blir mindre, samt sende inn aktuelle temaer for utviklingsredegjørelse. 

 

 

6.2.18 Havbrukstekniker 

FRNA har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede om det er behov for å opprette 

havbrukstekniker som eget lærefag. Arbeidsgruppen hadde sitt første møte på Værnes 18. april 

2018.  

 

Arbeidsgruppen gjennomgår status.  
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Leder i FRNA orienterte om arbeidet i arbeidsgruppen. Næringen har endret seg, og mange av 

elementene i akvakulturfaget har gått ut på dato.  Sjømat Norge har hatt spørreundersøkelse om 

behovet for havbrukstekniker som nytt fagbrev. Tilbakemeldingen er at bransjen trenger dette 

med en gang, og bedriftene ønsker både havbruksteknikere og akvakultur. Havbruksteknikker er 

tenkt å bygge på Vg2 akvakultur. Gruppen som skal se på det sentrale innholdet i 

akvakulturfaget, vil bli bedt om å vurdere om de ønsker seg et nytt fagbrev i havbruksteknikk.  

 

Vil D6 båtsertifikat inngå i faget? Arbeidsgruppen svarer at dette fortsatt er under vurdering, og 

at arbeidsgruppen avventer Sjøfartsdirektoratets krav til omfanget av en slik opplæring.  Hva 

med prosessoperatør i havbruksteknikk på land? Dette er også en utvikling faget må ta høyde for, 

samt farene med å bli utkonkurrert av utenlandsk arbeidskraft.  

 

Havbruksteknikere skal jobbe på store båter, og da er det krav til dokumentert utdanning i 

henhold til STCW-konvensjonen. Det blir fort en glidende overgang til fiske – og fangst og 

matrosfaget. Et utdanningsløp kan imidlertid ikke dekke alt. Men i fremtiden vil det komme flere 

krav i oppdrettsnæringen.  

 

Vedtak: Arbeidsgruppen jobber videre med dette. 

 

 

7.2.18 Revidering av læreplan i Vg2 Fiske og fangst 

Læreplangruppen for revidering av læreplanen i Vg2 Fiske og fangst har levert sine utkast. Ett 

utkast er utarbeidet med ett 337 timers programfag og ett 140 timers programfag. 

Læreplangruppen har også utarbeidet et utkast til 477 timers programfag. 

 

Knut-Eirik fra læreplangruppen gikk gjennom mandatet for læreplangruppen. All undervisning 

skal være i tråd med gjeldende regelverk, så derfor er det ikke nødvendig å gjennomgående 

henvise til bestemte regelverk. Læreplangruppen fikk også i oppdrag om å se på sertifikat, men 

står ingenting i læreplanen om dette. Læreplangruppen vil ikke senke et krav som ikke står der. 

Videre skulle gruppen se på internasjonalt regelverk, som forskrift om forurensing. Må vi gå fra 

D5 til D5R? Læreplanen sier ikke noe om disse kravene, så målene i læreplanen ligger ikke på for 

høyt nivå. Læreplanen henviser ikke til STCW. Samme gjelder for radiosertifikatet. Når det 

gjelder senke krav til økonomi og drift, er læreplangruppen enig i dette.   

 

Læreplangruppen vil også se på muligheten til sammenslå dagens to programfag til ett i dag for å 

få plass til mer kompetanse om redskapsfag. Dette for å frigjøre seg fra faste timefordelingen 

mellom de to programfagene.  

Læreplanen har to forslag: ett programfag på 447 timer eller to programfag på 140 og 337 timer. 

Kompetansemålene er justert, men ikke voldsomt endret. Med ett programfag vil det være mer 

rom for lokal tilpasning etter det lokale næringslivets behov. Hittil har det vært føringer om at det 

skal være minimum to programfag, men læreplangruppen vil likevel foreslå ett programfag.  

 

Har dere vært i dialog med Sjøfartsdirektoratet? Knut-Eirik svarer at Sjøfartsdirektoratet har sagt 

at læreplangruppen ikke må gå ned på kravene, og at det vil bli flere krav i fremtiden. Skolene 

kan søke tilleggsgodkjenning fra Sjøfartsdirektoratet for å drive opplæring i sertifikatene, men de 

må da ha egne læreplaner.  

 

Det er ikke en ønskelig situasjon at skolene må søke egen godkjenning, og det er en bekymring 

om at fagarbeideren som produseres ikke har fått tilstrekkelig opplæring.  

 

Vedtak: Knut-Eirik og Trine utformer henvendelse til Udir på vegne av FRNA om ett 

programområde. De tar også en runde med Sjøfartsdirektoratet for endelige avklaringer. 

 

8.2.18 Melde inn personer til læreplangruppene 

Læreplangruppene blir oppnevnt i løpet av høsten 2018.  

FRNA diskuterer hvordan arbeidet skal utføres.   
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AU skal ha et møte den 8.juni, og ber om at alle rådsmedlemmene tenker ut hvilke personer de 

tenker kan sitte i læreplangruppene i fagene. Rådsmedlemmene sender forslag til fagansvarlig. 

Da vil AU ha et utgangspunkt til gjennomgang/diskusjon til AU-møtet 8. juni. Eksempelvis kan de 

som utarbeider sentralt innhold i lærefagene også være mulige kandidater i læreplangruppene.  

 

 

9.2.18 Forsøk med lærlingeordning (2+2) i gartnernæring og landbruk: 

Delrapport og dialogkonferanse 

 

Forsøket med lærlingeordning (2+2) innen landbruk og gartnernæring ble igangsatt i 2014 og 

avsluttes i 2020. Fylkene Finnmark, Nordland, Buskerud og Vestfold deltar i forsøket som 

inkluderer 6 videregående skoler og 6 opplæringskontor.  

 

Første delrapport er publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider: 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/erfaringer-fra-forsok-med-

larlingeordning-22-i-gartnernaring-og-landbruk/ 

 

I forlengelsen av at delrapporten har blitt publisert, vil FRNA gjennomføre en dialogkonferanse 

10. september som oppfølging av rapporten. Det vil også avholdes et ekstra rådsmøte dagen 

etter, den 11. september 2018. 

 

Leder i FRNA orienterer om delrapporten som nå publisert. Foreløpige funn viser at det var en 

famlende start, men at de regionene som hadde utfordringer i starten har kommet på skinnene. 

Elever som er i systemet og har gjennomført fagprøven er godt fornøyd med opplæringsløpet. 

Fylkeskommunene er positive og næringen er også positive. Skolene også etterhvert registrert at 

elevene har vært godt tatt imot i næringen. Rekruttering har ikke økt, men det er for tidlig å måle 

effekter på rekruttering for en så kort periode.  

 

Forsøket er ferdig i 2020, og da vil endelig evaluering skje. Det oppleves som frustrerende for 

prøvefylkene at det blir et vakuum mellom avsluttet forsøk og endelig beslutning. Prøvefylkene 

må gå tilbake til gammel modell i påvente av konklusjon. Det er ønskelig at forsøket blir 

videreført frem til endelig evaluering og vedtak om fremtidig struktur for faget er vedtatt av KD.  

 

Siden konklusjonen fra rapporten er såpass positiv, vil det være ønskelig å søke om å forlenge 

forsøket. Buskerud og Vestfold har tidligere søkt om forlengelse, men det ble avslått. KD ville ikke 

forlenge et pågående forsøk. 

  

Vedtak: FRNA sender brev til KD og ber om at forsøket forlenges. 

 

 

10.2.18 Videre arbeid med tilbudsstruktur: sentralt innhold i lærefagene 

På bakgrunn av endringer i tilbudsstrukturen for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og ny 

overordnet del for læreplanverket, har de faglige rådene blitt invitert til å beskrive det sentrale 

innholdet i hvert lærefag/yrkeskompetansefag. FRNA vil delta i workshop-arbeid over flere datoer 

i juni.  

 

Frist for de faglige rådene for å levere sentralt innhold er 1. september. Neste rådsmøte er 11. 

september. Rådet diskuterer om det er behov for et ekstra rådsmøte til å gjennomgå sentralt 

innhold, personer til læreplangrupper og dyrefaget. Det fremmes forslag om at rådet avholder 

egen workshop der de kun ser på sentralt innhold. 

 

Vedtak: FRNA avholder en egen workshop med rådets medlemmer 23. august.  

 

 

11.2.18 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt 
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