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Referat fra rådsmøte nr. 4 2018 

 

Dato: 25.10.2018 

Tid: 10.00 – 16.00 

Sted: Utdanningsdirektoratet, Oslo. 

 

 

Innkalt  

Gunnar Bakke             NHO Mat og drikke 

Jens-Petter Hagen  Fellesforbundet 

Eva Erichsen  YS 

Jens Petter Hagen  Fellesforbundet 

Merete Helland  NNN 

Bjørn Johansen  NNN 

Helga Hjeltnes  Utdanningsforbundet 

Marit F. Danielsen  Utdanningsforbundet 

Eva Danielsen  Skolenes Landsforbund 

Torbjørn Mjelstad  KS 

Ingrid Berg  KS 

Emil Røys Reite  Elevorganisasjonen 

Hilde Veum-Wahlberg   NHO Reiseliv 

 

Forfall 

Espen Lynghaug  NHO Mat og drikke 

Astri Sjåvik              KS 

Trond Urkegjerde  Utdanningsforbundet 

 

Fra Utdanningsdirektoratet 

Jo Ulrik Lien                   AFO    

 

Dagsorden rådsmøte 

23.4.2018 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

24.4.2018 Presentasjonsrunde av nye medlemmer i FRRM 

25.4.2018 Konstituering av FRRM 

26.4.2018 Status utvikling av læreplanene for ny tilbudsstruktur 

27.4.2018 Forslag navnebytte yrkesbetegnelse fagarbeider, industriell matproduksjon 

28.4.2018 Møtedatoer for Faglige råd 2019 

29.4.2018 NOKUT-orientering 

30.4.2018 Kryssløp fra alle Vg2 til Vg3 ferskvarehandler 

31.4.2018 Orientering om fylkesbesøket til Troms 

32.4.2018 Ekstra rådsmøte   

33.4.2018 Rekruttering til utdanningsprogrammet 

34.4.2018 Orienteringssaker 
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23.4.2018 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: 

Innkalling, referat og dagsorden ble godkjent.  

Rådet ønsker at referat godkjennes i rådsmøtene før publisering.   

 

24.4.2018 Presentasjonsrunde av nye medlemmer i FRRM 

 

 Vedtak: 

 Informasjonen tas til orientering  

 

 

25.4.2018 Konstituering av FRRM- Valg 

 

I henhold til mandat og retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og 

Utdanningsdirektoratet skal rådet konstituere seg selv. Rådet velger leder og nestleder samt en 

representant til arbeidsutvalget. 

 

 Vedtak: Faglig råd for restaurant- og matfag vedtar at nåværende AU videreføres. 

 

 

 

26.4.2018 Status utvikling av læreplanene for ny tilbudsstruktur 

 

Den 15. og 16. oktober var det oppstartsamling for læreplangruppene i Vg1. Helga Hjeltnes er 

kontaktperson fra rådet og deltok på samlingen. På samlingen informerte Helga læreplangruppen 

om rådets forventninger til læreplanarbeidet. Faglige råd har utarbeidet sentralt innhold i 

lærefagene, der sluttkompetanse, samfunnsperspektiv og progresjon er beskrevet. Sentralt 

innhold er førende for læreplangruppene. Det var også viktig å understreke overfor 

læreplangruppen at alle lærefagene må bli tatt hensyn til.   

 

Læreplangruppen skal først jobbe med kjerneelementer. Dette er noen begreper som skal si hva 

som er det viktigste i utdanningsprogrammet. Læreplangruppen skal møtes igjen i november. I 

januar vil det være en ny samling for alle læreplangruppene på Vg1. Den 18. januar begynner 

første innspillsrunde.  

 

Medlemmer i læreplangruppene Vg1 er publisert på Utdanningsdirektoratet sine nettsider:  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-

tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/vil-du-delta-i-lareplanarbeidet-pa-yrkesfag/ 

 

Læreplangrupper på Vg2 og Vg3 blir oppnevnt 1. desember. Oppstartsamling vil være i mars.  

 

Rådet er kritisk til at Utdanningsdirektoratet ikke publiserer kontaktinformasjonen til 

læreplangruppene. Læreplangruppene ble også publisert for sent.  

 

Kontaktpersonen i faglig råd burde ha større mulighet til å påvirke læreplanarbeidet.  Faglig råd 

ser det som en selvfølge at kontaktpersonen skal få betalt. Kontaktpersonen legger ned mye 

arbeid.   

 

Vedtak: Arbeidsutvalget formulerer kritikken i et brev til Utdanningsdirektoratet. Det er en 

selvfølge at kontaktpersonen i faglig råd skal få betalt. Rådet reagerer også på hemmelighold 

knyttet til læreplangruppene. Det er også en bekymring for hvordan sammensetningen i 

læreplangruppen dekker prosessfaget.  

  

 

27.4.2018 Forslag navnebytte yrkesbetegnelse fagarbeider, industriell matproduksjon 

  

Under arbeidet med sentralt innhold for lærefaget industriell matproduksjon anbefalte gruppa at 

yrkesbetegnelsen bør endres fra fagarbeider, industriell matproduksjon til prosessoperatør i 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/vil-du-delta-i-lareplanarbeidet-pa-yrkesfag/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/vil-du-delta-i-lareplanarbeidet-pa-yrkesfag/
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matindustrien. Under rådsmøte 3. var det enighet om å vurdere videre oppfølging på rådsmøte i 

oktober. I retningslinjene for samarbeid mellom SRY, faglige råd og Udir står det at 

navnendringer kan vurderes om «et nytt navn oppleves som mer korrekt, er mer dekkende eller 

gir mer mening.» Rådet må derfor vurdere om de ønsker å fremme dette forslaget. 

 

I arbeidet med sentralt innhold benyttet arbeidsgruppen konsekvent betegnelsen 

prosessoperatør. Grunnen til dette var at prosessoperatør er betegnelsen som benyttes i 

matindustrien. I Danmark benyttes også prosessoperatør. 

 

Innenfor industriell matproduksjon er imidlertid ikke alt prosess. Hvilken unik kompetanse skal 

fagarbeideren sitte igjen med? Prosessoperatører jobber i all slags industri, og betegnelsen blir 

også brukt på teknisk høgskole.  

 

Rådet ønsker å sette ned en arbeidsgruppe til å vurdere navn på lærefaget.  

 

Vedtak: Faglig råd for restaurant- og matfag setter ned en arbeidsgruppe bestående av Merete 

Helland og Espen Lynghaug. Arbeidsgruppen finner et treffende navn og utarbeider en god 

begrunnelse. Elevorganisasjonen involveres. Frist 1. februar. Saken blir fulgt opp videre på 

rådsmøte 14.02.19.  

 

 

28.4.2018 Møtedatoer for faglig råd 2019 

 

Sekretariatet har satt opp forslag til møtedatoer for alle de faglige rådene. Vi ønsker at rådet tar 

stilling til følgende møteplan for FRRM for 2019: 

 

14.02  

25.04 

12.09 

28.11 

 

Finnes det større arrangementer som gjør at vi bør endre noen av datoene?  

 

Vedtak: Fagansvarlig sender forespørsel om å bytte møtedato fra 14.02 til 13.02.   

 

  

29.4.2018 NOKUT konferanse om godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og 

yrkesopplæring 

 

NOKUT arrangerte konferanse om godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring 

17.10.2018. Blant en rekke tema var rollen faglige råd har i godkjenningsordningen, antall 

søknader, avslag og godkjenninger innenfor ordningen. Det var også satt av betydelig med tid til 

faglig diskusjon mellom Faglige råd og NOKUT. Restaurant- og matfag har lærefagene 

kjøttskjærer, pølsemaker, slakter, butikkslakter, kokk og institusjonskokk inn under ordningen.  

 

Bjørn Johansen orienterte rådet. NOKUT driver en godkjenningsordning av utenlandsk 

kompetanse og har et årlig møte med faglige råd. Det er lite tilbakemelding om problemer på 

Restaurant- og matfag.  Det er relativt få søknader. Slakter og kjøttskjærer har mest søknader. 

Det har vært en del utfordringer med de andre fagene. NOKUT har bestemt hvilke land som 

inngår i ordningen. Deltakerne på konferansen ønsket at NOKUT sender nyhetsbrev to ganger i 

året. 

 

Vedtak: Faglig råd ønsker en oppdatering på hvem som får godkjent og ikke godkjent i 

restaurant- og matfag. Fagansvarlig gir tilbakemelding.  

 

 

30.4.2018  Kryssløp fra alle Vg2 til Vg3 ferskvarehandler 

 

Rådet har tidligere drøftet om man skal spille inn endringsforslag om kryssløp fra alle Vg2 til Vg3 

Ferskvarehandler i den nye tilbudsstrukturen. Et slikt kryssløp ble anbefalt av bransjen i 
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utviklingsredegjørelsen. Hvis rådet ønsker å anbefale dette må det uformes en søknad til Udir der 

det argumenteres for hvorfor slike kryssløp bør opprettes.  

 

Ferskvarehandleren havnet på Vg2 kokk- og servitørfag. Det rådet har diskutert senere er 

kryssløp fra alle Vg2 til Vg3 ferskvarehandler. Det er hensiktsmessig med kryssløp fordi 

ferskvarehandleren driver med både brød, kjøtt, fisk og melk. Ferskvarehandleren har et bredt 

spekter av oppgaver. 

 

For å opprette kryssløp sender rådet inn en søknad til Utdanningsdirektoratet. Navn på lærefaget 

diskuteres neste møte.  

 

Vedtak: Arbeidsutvalget forespør Espen Lynghaug og Vibeke Bjønnes om å sende et dokument 

med gode argumenter til Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget lager så et utkast til neste møte.    

 

31.04.2018 Orientering om fylkesbesøket til Troms  

 

FRRM var på fylkesbesøk til Troms fylkeskommune 04.09 – 06.09. Rådet besøkte flere bedrifter 

som alle i utgangspunktet rekrutterer faglært arbeidskraft fra utdanningsprogrammet. Rådet 

orienterer gamle og nye medlemmer som ikke deltok på fylkesbesøket. Hvilke erfaringer fra 

fylkesbesøket kan rådet ta med seg videre inn i rådsarbeidet? 

  

Holdningene til arbeidsgivere var et tema. Det virket ikke som at bedriftene mente de hadde noe 

ansvar for å ta inn lærlinger. Mye av ansvaret ble skjøvet over på skolene. Arbeidsgiverne var 

også litt misfornøyde med fagarbeiderne som kom fra skolene.  

 

Dette er et dilemma. Bedriftene skylder på alle andre, og alle andre skylder på bedriftene. 

 

Det var interessant å se hvor forskjellige bakeriene var. Noen bedrifter virket mer hyggelige enn 

andre. Det var fint å få innsikt i hva bedriftene gjør for å følge opp lærlinger som har risiko for 

frafall og høyt fravær.  

 

På Ishavsbyen Vgs var det flott og tilrettelagt. Skolen hadde sikkert hatt plass til 60 elever, men 

de har vel inne 14-15. Det hjelper ikke hvor flott det er – hvis det ikke er elever så må man 

kanskje legge det ned.  

 

Fylkesbesøket bekreftet mange av de utfordringene rådet allerede diskuterer.  

 

 

Vedtak: Faglig råd for restaurant- og matfag tar saken til orientering. 

 

32.04.2018 Ekstra rådsmøte   

 

For at rådet skal kunne gi tilbakemeldinger på Vg1-læreplanen og følge opp ytterligere saker 

ønsker rådet å gjennomføre et ekstra rådsmøte.  

 

Vedtak: Det vil være behov for et ekstraordinært møte i mars. Arbeidsutvalget sender en søknad 

til Utdanningsdirektoratet.  

 

 

33.4.2018 Rekruttering til utdanningsprogrammet 

 

Under rådsmøte i mai drøftet rådet hva det kan gjøre innenfor mandatet for å styrke 

rekrutteringen til utdanningsprogrammet. I rådets mandat står det at rådet skal arbeide med 

tilbudsstruktur og innhold. Hvilke av forslagene fra rådsmøtet i mai ligger under rådets mandat 

og hvordan kan rådet på en god måte følge opp forslagene videre? 

 

 

Det er viktig å få en oversikt over hva som er blitt gjort, og finne ut hva som fungerer.  

Pr. nå er det mest små enkeltprosjekter, og ulike aktører gjør litt hver for seg. Det mangler en 

helhetlig kommunikasjonsplan. Alle burde samle seg til en stor kampanje over tid. Det er 
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imidlertid et spørsmål om hvem som skal lage og iverksette tiltakene. Får de betalt? Det er 

vanskelig å skaffe penger til enkeltfag. NHO Reiseliv er med i et bransjesamarbeid som deler ut 

midler til rekrutteringstiltak innenfor restaurant- og matfag (Se stiftelsenRM.no)  

 

Foreldre og rådgivere er også viktige. Elevorganisasjonen skal i møte med utdanningskomitéen i 

stortinget, og skal foreslå en bedre rådgivningstjeneste.  

 

Det er altfor få praktiske fag i barne- og ungdomsskolen. Mange yrkesfaglærere har ikke 

undervisningskompetanse i ungdomskolen.  

 

Til tross for rekrutteringstiltak, er det er likevel lite interesse. All økning i bransjen skjer ved 

utenlandsk arbeidskraft. Bransjen etterspør ikke fagkompetanse. Det er vanskelig å rekruttere til 

en restaurant der det er dårlige forhold.  

 

I mange av næringene stilles få eller ingen kompetansekrav. Manglende kompetanse utgjør en 

helserisiko. Mat- og serveringssteder blir nødt til å stenge. Det burde stilles noen krav til 

kompetanse. Det stilles kompetansekrav til en dørvakt, men ikke til bartendere og lederen av 

kjøkkenet. Det hadde vært en fordel med en type sertifisering. Dette kunne skapt bedre 

rammebetingelser for hele næringen.  

 

Det er viktig at næringen selv snakker opp faget. Noe av hensikten med Yrkes-NM er at det blir 

noen positive medieoppslag.  

 

 

34.4.2018 Orienteringssaker 

 Flytskjema  

Arbeidsutvalget benytter et flytskjema bestående av saker som behandles i løpet av året.  

 

 Kommende saker 

Flere deler av tilbudsstrukturen i utdanningsprogrammet har arbeidstitler. Det inkluderer navn på 

Vg2 utdanningsprogrammet «Kjøttfag og næringsmiddelindustri» og «ferskvarehandlerfaget». 

Rådet bør være oppmerksom på at utover våren 2019 vil Udir komme med henvendelser til rådet 

om å ta stilling til navneforslagene. 

 

 Praktisk orientering om nytt reisebyrå for Faglige råd 

Udirs rammeavtale med Berg Hansen for reisebyråtjenester gikk ut 1. oktober 2018. Egencia er 

nytt reisebyrå. Fagansvarlig orienterte om rutiner.  

 

 

35.4.2018 Eventuelt 

 

 Rådet etterlyser retningslinjer for fagbrev på jobb.  

 

 

 

  

 

 

 


