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DAGSORDEN  

 

3.1.18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Innkalling og dagsorden godkjent uten bemerkninger. 

 

3.2.18 AU orienterer: 

 Sentralt innhold og forslag til læreplangrupper ble levert 1. september. En 

representant fra rådene burde også sitte i læreplangruppen på Vg1. FRNA 

foreslo Trine Merethe.  

 Den 17. oktober er det NOKUT-konferanse om godkjenning av utenlandsk fag- 

og yrkesopplæring. I den grad noen i AU melder forfall ønskes det at 

rådsmedlemmer deltar. Det er noen fag det kan være nødvendig å titte på med 

hensyn til godkjenning.  

 Konstituering av nye faglige råd: Funksjonsperioden vil være fra 1. oktober 

2018 til 31. august 2021. Frist for innsending av forslag til 

Utdanningsdirektoratet er torsdag 20. september 2018. I henhold til gjeldende 

regelverk skal de faglige rådene bestå av minst 40 prosent representasjon av 

begge kjønn i det enkelte råd. Dette kan være en utfordring. AU er ikke tilfreds 

med prosessen, og mener det har vært for lite informasjon.  

 Arena for kvalitet på Hamar 28-29 november: Yrkesfaglærer-rettet. Spesielt dag 

to er interessant. 

 Utredning av fordypning på Vg2 og Vg3 vil starte til høsten.      

 

3.3.18  Dialogkonferansen 10.september  

FRNA oppsummerte erfaringene fra dialogkonferansen om 2+2-modell i landbruk og 

gartnernæring og diskuterte veien videre.  

 

Vestfold stilte med en fagarbeider og en annenårs lærling. Dette var to elever som kom fra 

gårdsbruk. Den ene hadde allerede overtatt og den andre skulle overta. De hadde en positiv 

oppfatning av læretiden. Det blir imidlertid et vakuum frem til evalueringen er ferdig.  

 

Det var et veldig nyttig møte, og det var bra at Naturbrukskolenes forening hadde invitert skoler 

som ikke deltar i forsøket. Det er viktig at vi har med oss betraktningene til flere enn de som er 

med i forsøket. 

 

Mære kom med metodekritikk av forskningsrapporten. Det blir gitt en beskrivelse av hvordan 

læretiden fungerer, ikke så mye om skole-løpet. Med så små tall så blir det ikke kvantitativt i rett 

forstand. Når forskeren også relaterte skoleløpet til sønnen sin så svekker det troverdigheten. 

Den som tolker dette kan tolke det i mange retninger. Rapporten analyserer hvordan det er å 

være lærling og ikke hva som er alternativet. Forskerne hadde heller ikke kikket på 

forskningsrapporten om utstyrssituasjonen – dette hadde vært relevant.  

 

Vil FRNA ha et godt nok beslutningsgrunnlag etter denne rapporten? Er læretid bedre enn et tre-

årig løp i skole? Det er ikke sikkert evalueringen vil gi svar på spørsmålene FRNA er ute etter. Når 

det kommer til fylker som ikke er med i forsøket: Vil disse fylkene ha kapasitet? FRNA foreslår at 

Arbeidsutvalget tar et møte med Udir om forskningsrapporten. 

 

Nordland mener at det er behov for både treårig-løp og lærlingeordning. Nå gjøres det et forsøk 

med én forsøkslæreplan. Hva er de ulike sluttkompetansene? 
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Tilbakemeldingen fra fylkeskommunene er de vil videreføre forsøket. Elevene på Vg2 går nå et 

ordinært skole-løp.  

 

Vedtak: Faglig råd sender et brev til fylkeskommunene om at FRNA ser behovet for å videreføre 

forsøket inntil en evaluering er foretatt. I dette brevet ber FRNA om konkret tilbakemelding fra 

fylkeskommunene om videreføring. Det vil bli informert om at Faglig råd vil støtte en slik søknad. 

I utgangspunktet ønsker FRNA at en søknad er sendt og svar fra Kunnskapsdepartementet i løpet 

av oktober.  

 
 

3.4.18 Søknad fra Hordaland fylkeskommune om forsøk med Vg2 og Vg3 

Havbruksteknologi 

Hordaland fylkeskommune søker om forsøksordning med nytt lærefag og Vg2 innen 

havbruksteknologi med TAF-modell. Fullført TAF gir, i tillegg til vitnemål for studiespesialisering, 

fag- eller svennebrev i det aktuelle faget.  

 

Bakgrunnen er at lokalt næringsliv og Nordhordland Næringslag har henvendt seg til Knarvik 

videregående skole med ønske om et slikt utdanningstilbud. Det søkes om et forsøk med fire kull, 

med oppstart høsten 2019. Skolen ønsker at et slikt tilbud skal ligge innenfor elektrofag, ikke 

naturbruk, da havbruksteknologi har et tydelig teknologisk perspektiv.  
 

FRNA gir sin innstilling til søknaden.  

 

Har fylkeskommunen bare konkretisert noen punkt som ligger under naturbrukslæreplanen? 

FRNA ser behovet for et slikt fag, men det er ingen grunn til at dette ikke skal ligge under 

naturbruk.  

 

Dobbeltkompetanseløp er en krevende øvelse. FRNA er skeptisk til å teste nye lærefag i 

dobbeltkompetanseløp. Det er også et problem at fylkeskommunen skal ha et forsøk samtidig 

som det kommer nye læreplaner. Er det et nytt fag, eller har de har de plassert Vg3-læreplanen 

på et annet utdanningsprogram? Det er ikke klart hvor skal de gå i lære.  

 

Dette er en mer spesifikk utdanning enn havbrukstekniker. Det er ingen tvil om at bransjen har 

behov for kloke hoder, og leverandør-industrien har behov for dette. Det popper av bedrifter som 

lever utstyr til havbruksnæringen. Det er ikke nødvendigvis tilstrekkelig å få inn denne 

kompetansen på teknologi gjennom naturbruksutdanningen.  

 

Men biologien må jo ligge i bunnen? Det er ikke behov for å gjøre dette ved siden av naturbruk.  

Fylkeskommunen lager et nytt fag som de plasserer på elektro. Faget ligner veldig på akvakultur, 

og det plasseres på elektro. Tradisjonelt vil dette tilhøre naturbruk. 

 

Læreplanen vil legge vekt på biologi i tillegg. I dette området snakker vi om de som utøver 

service for havbruksnæringa. På all elektronikken må en hente kompetanse utenfra. Hvorfor skal 

ikke et dobbeltkompetanseløp være mulig innenfor denne næringen? Hva er alternativet for å få 

inn denne kompetansen? Næringen har behov for ingeniører – de begynner først å lære seg faget 

på høyere utdanning. Det er et skrikende behov for denne type kompetanse. Alle kan heller ikke 

flytte til Val. Noe av det som skiller dette fra havbruksteknikeren at elevene vil ha elektro.  

 

Dette er imidlertid et veldig ugunstig tidspunkt å sette i gang med forsøk. Fylkeskommunen søker 

om fire nye kull fra 2019.  

 

Folk skal få mulighet til å prøve ut ting i dette landet. Denne bransjen går som det suser etter. 

Fylkeskommunen har gjort en god jobb.  

 

I naturbruk må en verne om de mulighetene som en har. Dette er et forsøk som Knarvik vil drive, 

og hvis det fungerer er det flott. Man kan ikke sitte her å bare tenke på alt som kan gå galt.  

FRNA vil gjerne følge tett på.  
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Vedtak: FRNA støtter forsøket, men mener at det tilhører utdanningsprogrammet naturbruk. 

FRNA ønsker (hvis forsøket settes i gang) at Hordaland fk evaluerer hvordan dette løpet 

rekrutterer til og sikrer kompetanse til bransjen i forhold til YSK-løpet for marine fag på Fusa Vgs 

og andre lærlinger/fagarbeidere i akvakulturfaget som følger eksisterende læreplaner. 

 

 

3.5.18 Innplassering av dyrefaget på Vg2 

FRNA har fått i oppdrag å 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 

 

I rådsmøte 28.05.18 påpekte flere at det var en stor bredde i dyrefaget, og at det var behov for å 

definere det sentrale innholdet i lærefaget. FRNA vil nå gjøre en ny vurdering av innplassering på 

Vg2.  

 

FRNA fatter vedtak om innplassering av dyrefaget på Vg2.  

 

 

Denne saken har vært vanskelig. Landbruks- og matdepartementet mente at dyrefaget hørte til 

landbruk og gartnernæring, og det samme var tilbakemeldingen fra hestemiljøet. Når det 

kommer til prosessen med sentralt innhold – hestemiljøet sa nei og landbruk og gartnernæring 

var mer åpne.  

 

Hvor hører faget hjemme faglig sett? Det er ikke FRNA sin hovedoppgave å løse hvordan faget 

skal gis et best mulig tilbud i skolesystemet. Skoleverket må løse disse utfordringene.  

Det viktigste er at FRNA plasserer dyrefaget fagmessig riktig. Hvilket Vg2 ivaretar faget på en 

best mulig måte?  

 

Det er to forskjellige produksjoner. Dyrefaget vil kvalifisere for arbeid i den delen av næringen 

som ikke knyttet til produksjon av mat. Innholdsmessig og faglig er hest- og hovslagerfaget den 

beste plasseringen. Hva er argumentasjonen for at det ikke skal ligge på hest- og hovslagerfaget? 

 

FRNA må rydde ting bort fra landbruk. Dette hørte vi også i dialogkonferansen, der landbruk og 

sportsfiske dukket opp i diskusjonene.  

 

Dette er vel et tilbud som antageligvis ikke vil bli gitt oppe i Namdal. Dette vil være mer aktuelt i 

tettbygde strøk. 

 

Skoler kan legge mest vekt på hest, dersom det er det de ønsker.  

 

Tilbakemeldingene fra hestemiljøet er at dyrefaget ikke har noe med heste- og hovslagerfaget å 

gjøre. Dersom det blir det enda et fag, hva skjer da med hovslageren? 

 

Det er ikke rart at hestemiljøet vil ha et eget fag. FRNA har støttet denne næringen mer en nok 

over lang tid. Dyrefaget burde innplasseres på heste- og hovslagerfaget - så kan man velge hvor 

mye man vil vektlegge hest.  

 

FRNA tar stilling til navnet på nytt Vg2 i neste møte.  

 

 

Vedtak om innplassering av Vg3 dyrefag på utdanningsprogram Naturbruk 
 

Faglig råd for naturbruk viser til oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å innplassere det nye 

dyrefaget på rett Vg2. Faglig råd for naturbruk har i møte 11.september 2018 vedtatt at 

dyrefaget innplasseres etter Vg2 heste- og hovslagerfag. Rådet vil ivareta en trygg og sikker 
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kompetanse på fôr- og matproduksjon, og mener derfor at dyrefaget ikke tilhører Vg2 landbruk 

og gartnernæring. Vi begrunner dette i følgende punkter:   

 

1. For Vg2 landbruk og gartnernæring er fôr-, og matproduksjon den store fellesbetegnelsen. 

Fotosyntesen og produksjon av levende vekster er vesentlig. Gartneren har i 

utgangspunktet lite behov for å lære om dyr og dyrehåndtering, men noe mer behov for å 

kjenne insekter som skadegjørere og nyttedyr, og hvordan de skal bekjempes/stimuleres 

som ledd i produksjonen.  

 

2. Hverken heste- og hovslagerfaget eller det nye dyrefaget har direkte knytning til fôr- og 

matproduksjon. Fylkeskommunen som skoleeier og regional utviklingsaktør bør få 

mulighet til å prioritere opplæringstilbud for å sikre kompetanse på fôr- og matproduksjon, 

uten samtidig måtte legge til rette for opplæringstilbud innen domestisering av dyr.  

 

3. Rådet ønsker dermed å skille opplæring innen hold av produksjonsdyr fra opplæring innen 

hold av hobbydyr/bruksdyr. Det vil imidlertid være arbeidsområder som gjør avgrensingen 

vanskelig. Bruk av gjeterhund for håndtering av sau for eksempel. Bruk av gjeterhund er 

ikke nødvendigvis en del av et kompetansemål, og bør derfor ikke være problematisk. 

Fokus på dette området kan eventuelt dekkes via yrkesfaglig fordypning. 

    

 

3.6.18  Nytt tilleggskapittel om yrkesfag til retningslinjene for læreplanarbeidet 

Etter en høring i FRNA sendte AU tilbakemelding på retningslinjene for læreplanarbeidet. 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 har nå utformet et utkast til tilleggskapittel om yrkesfag. Espen deltar i 

møte med Udir 7.september og vil sende rådet noen kommentarer fra dette møtet.  

 

Arvid informerer om at det har vært to møter. Målet med dokumentet er at man får en 

sluttkompetanse. Forskjellen er at man må være konkrete på hva fagarbeideren skal kunne etter 

endt opplæring.  

 

Det veldig viktig at FRNA får noe som er spesifikt for yrkesfagene. Når man går ut og får 

opplæring i praksis, må man ha de riktige begrepene for at teorien skal omsettes til praksis.  

 

Vedtak: FRNA støtter forslaget som er utarbeidet.  
 

3.7.18 Møte med Nærings- og fiskeridepartementet  

FRNA har fått svar på henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). NFD er positive til 

et møte til høsten. Hvilke temaer burde FRNA ta opp i dette møtet?  

 

I dette møtet vil AU ta opp spørsmål og utfordringer knyttet til bransjen. Det vil være en 

presentasjon av FRNA og mandatet.   

 

Hvilket ansvar føler NFD på mangelfull opplæring i skolen? I bøkene til 15-åringer leser de om 

samfunnsfag, historie og geografi. Det står om landbruk og oljenæringen. Det står ikke et ord om 

fiskeri og oppdrettsnæringen, annet enn framstillingen om at fiskere ikke bryr seg om økologi. 

Det er for lav interesse, og dette bekymrer næringen. Hva er deres plan for at fiskeri og oppdrett 

skal vektlegges i sterkere grad? Forlagene står fritt til å skrive lærebok som skal følge 

læreplanen.  

 

Andre temaer som er relevante og ta opp er rekruttering og havbruksteknikeren.  

Vanligvis deltar kun arbeidsutvalget på slike møter, men Øyvind vil også delta denne gangen.  

 

FRNA ber om forslag til dato og sender dagsorden.  

 

3.8.18 Eventuelt 
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Ingen saker til eventuelt. 
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