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INNKALLING TIL RÅDSMØTE I FAGLIG RÅD FOR SALG, SERVICE OG 
REISELIV TORSDAG 6. DESEMBER — MØTE 2/2018  
 
Sted: Utdanningsdirektoratet 
Fellesdel 10.00-11.00 (se egen innkalling) 
Lunsj kl. 11.00-11.45 
Rådsmøte kl. 11.45-15.30  
Julemiddag kl. 17.00-20.00 (Grand Café) 
 
 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 
Deltakere  Martin Raaen Eidissen, Fagforbundet 

Maren Alexandra Gulliksrud, Handel og 
Kontor  
Merethe Sutton, Fellesforbundet 
Terje Mikkelsen, Norsk Arbeidsmandsforbund 
Raymond Engelstad Jamaris, YS – Parat 

Runar Karlsen, NHO Service og 
Handel 
Gry Strand, Spekter 
Anne Røvik Hegdahl, Virke 
Frode Vikhals Fagermo, KS 
Terje Tidemann, NHO Reiseliv 

 Fra skoleverket/skoleeier Andre organisasjoner 
 Per Inge Bergan, Utdanningsforbundet 

Solveig Eldegard, Utdanningsforbundet 
Elisabeth Fauske, Skolenes Landsforbund 
Jan Tvedt, KS 
Tove Karlsrud, KS  

Fredrik Doak, 
Elevorganisasjonen  
 

 Forfall  Utdanningsdirektoratet 
   Hatice Bunsoon 

Unni Teien (sak 8-10.2.18) 
Stine Viddal Øi 

 
Dagsorden for møte i faglig råd for salg, service og reiseliv 2/2018 
 

Sak 0 Fellesdel med faglige råd (se egen innkalling) 
 

Sak 7.2.18 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 
Sak 8.2.18 Forslag om endring av tilbudsstruktur 
Sak 9.2.18 Videre oppfølging av arbeidet med sentralt innhold i lærefagene 
Sak 10.2.18 Innspill til deloppdrag om bedriftsintern opplæring 
Sak 11.2.18 Svarbrev om behov for politiattest ved praksis i sikkerhetsfaget 
Sak 12.2.18 Innlegg fra rådsleder på SRYs julemøte 
Sak 13.2.18 Orienteringssaker 
Sak 14.2.18 Eventuelt 
Sak 15.2.18 Forslag til saker på neste rådsmøte 

 
Sak 7.2.18 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 
Vedlegg: Sak 7_Referat rådsmøte FRSSR 2018-10-24 
 
Forslag til vedtak 
Rådet godkjenner referat, innkalling og agenda, med eventuelle endringer. 
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Sak 8.2.18 Forslag om endring av tilbudsstruktur  
I rådsmøtet 24. oktober ble det stilt spørsmål til hvorvidt strukturen for utdanningsprogrammet 
som ble offentliggjort 5. mars 2018 er hensiktsmessig. Utfordringer knyttet til de nye løpene i 
utdanningsprogrammet har også blitt drøftet i den midlertidige gruppen, men struktur lå utenfor 
gruppens mandat. 
 
Mandatet til faglig råd gir faglige råd et særlig ansvar for å fremme endringer i tilbudsstruktur og 
læreplaner. Endringsforslag fra rådene kan fremmes når som helst, uavhengig av tidspunkt i 
oppnevningsperioden. 
 
Tilbudsstrukturen for yrkesfagene er alle de ulike utdanningsprogrammene, Vg2-tilbud, lærefag 
og yrkeskompetansefag som blir tilbudt elevene som velger fag- og yrkesopplæring. 
 
De faglige rådene skal ta stilling til tilbudsstrukturen fastsatt på nasjonalt nivå, samt følge 
aktuelle utprøvinger og forsøk. 
 
I kapittel 5 Endringer i tilbudsstrukturen i Retningslinjer for samarbeid vises det eksempler på 
hva som bør ligge til grunn for å gjøre ulike typer endringer i tilbudsstrukturen. Avhengig av type 
sak vil argumenter og grunnlag variere. I dette kapittelet finner dere også informasjon om 
saksgang. 
 
AU ber rådet vurdere om dette er en problemstilling rådet bør følge opp.  
 
Forslag til vedtak 
Foreligger ikke.  
 
Sak 9.2.18 Videre oppfølging av arbeidet med sentralt innhold i lærefagene  
I mai ble det satt sammen en gruppe bestående av representanter fra partene i arbeidslivet som 
fikk i oppdrag å beskrive det sentrale innholdet i utdanningsprogrammet for salg, service og 
reiseliv. Resultatet fra arbeidet skulle være med på å danne grunnlag for arbeidet med å utvikle 
nye læreplaner. En oppsummering av gruppens arbeid ligger vedlagt.  
 
Faglig råd for salg, service og reiseliv ble oppnevnt i oktober og vil følge utviklingen av 
utdanningsprogrammet videre. Flere av medlemmene i den midlertidige gruppen er nå 
medlemmer i faglig råd. 
 
Arbeidet med å fornye og utvikle nye læreplaner på yrkesfag er i gang. Vg1-læreplangruppene 
startet arbeidet 15. oktober 2018, mens læreplangruppene for Vg2 og Vg3 starter sitt arbeid i 
mars 2019. Vi vil offentliggjøre læreplangruppene på Vg2 og Vg3 i starten av desember 2018.  
 
Den nye yrkesfaglige tilbudsstrukturen skal gjelde fra skoleåret 2020-2021, og vi innfører nye 
læreplaner for Vg1 høsten 2020. 
 
Vg2 og Vg3-læreplangruppene har oppstartsmøte 11-12. mars 2019. Arbeidsutvalget foreslår 
derfor at rådet setter opp oppfølging av Vg2- og Vg3-læreplangrupper som sak på rådsmøtet 14. 
februar 2019, og konsentrerer seg om oppfølging av Vg1-læreplangruppen i dagens møte. 
 
Innspill til Vg1-læreplangruppen 
 
Anne Røvik Hegdahl deltok på møte med Vg1-læreplangruppen 15. november 2018, og orienterer 
rådet om dette.  
 
Læreplangruppen har laget et utkast til kjerneelementer som ligger vedlagt. På fellessamlingen 
for Vg1-læreplangruppene 8-9. januar 2019 vil læreplangruppene fortsette å jobbe med kapittelet 
"Om faget" (se oversikt over de tre kapitlene i den nye læreplanstrukturen under). 
 

1. Om faget 
a. Fagets relevans for eleven/lærlingen, samfunnet og arbeidslivet 
b. Kjerneelementer i faget  

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/innsiktsartikler/yrkesfagloftet/ny-yrkesfaglig-tilbudsstruktur/id2601505/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/innsiktsartikler/yrkesfagloftet/ny-yrkesfaglig-tilbudsstruktur/id2601505/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/5.endringer-i-tilbudsstrukturen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-pa-yrkesfag/
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c. Fagspesifikk tekst om verdier og prinsipper i overordnet del  
d. Tverrfaglige temaer i faget   
e. Grunnleggende ferdigheter i faget   

2. Kompetansemål 
3. Vurdering 

 
Det er dermed spesielt kapittel 1 "Om faget" det i denne omgang kan være aktuelt for rådet å 
komme med innspill til. Neste møte i Vg1-læreplangruppen er 11. desember 2018. Rådet har 
mulighet til å gi innspill i møtet, eller kommentere direkte i læreplangruppens arbeidsrom via 
kontaktpersonen. 
 
Vedlegg:  

• Sak 9_Sentralt innhold for salg, service og reiseliv 
• Sak 9_Utkast til kjerneelementer 
• Sak 9_Fremdrift og innspill i læreplanarbeidet  

 
Forslag til vedtak: 
Foreligger ikke. 

Sak 10.2.18 Innspill til deloppdrag om bedriftsintern opplæring 

Utdanningsdirektoratet skal vurdere hvordan relevante deler av innholdet i bedriftsintern 
opplæring (f.eks. kjedeskoler) kan inngå i kompetansemål i læreplanene. Vi vil se nærmere på 
lærefag der det eksisterer opplæring som gir ikke-formell kompetanse. Ikke-formell kompetanse 
kan defineres som kurs eller kompetansehevende tiltak på arbeidsplassen i regi av et 
studieforbund eller andre. Fag- og svennebrev er eksempler på formell kompetanse. Vi vil se bort 
ifra opplæring som er formalisert gjennom lov og forskrift. 

Med dette som utgangspunkt har vi satt opp en foreløpig liste med lærefag vi mener vil kunne 
være relevante: 

• Salgsfaget (kjedeskoler) 
• Førstelinje-tjenester (avhengig av innholdet i faget) 
• Lærefag innen IKT & Medieproduksjon  

For å finne gode løsninger i disse lærefagene kan det samtidig være aktuelt å hente inn innspill 
også fra lærefag der det eksisterer ordninger som bidrar til å formalisere ikke-formell 
kompetanse. 

Vi er fortsatt tidlig i prosessen, og ber de faglige rådene om innspill til det videre arbeidet med 
oppdraget. 

Vedlegg: Sak 10_Brev til faglige råd om innspill til deloppdrag om bedriftsintern opplæring 

Forslag til vedtak: 
Foreligger ikke 

Spørsmål til faglige råd: 

• Er det andre lærefag dere mener vi bør ha med på listen, eller er det lærefag dere mener 
vi bør ta ut?  

• Har dere eksempler på ordninger som bidrar til å formalisere ikke-formell kompetanse slik 
at kandidatene får mulighet til å ta et fag- eller svennebrev?  

• Hvordan mener dere vi bør involvere bransjen og de faglige rådene i det videre arbeidet? 

Innspill sendes til post@udir.no innen fredag 14. desember 2018. 
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Sak 11.2.18 Svarbrev om behov for politiattest ved praksis i sikkerhetsfaget 
  
Justis- og beredskapsdepartementet jobber med en høring knyttet til krav om politiattest for 
lærlinger i sikkerhetsfaget og for elever i yrkesfaglig fordypning (tidligere prosjekt til fordypning).  
Dette er en oppfølging av en henvendelse fra Kunnskapsdepartementet i 2016, som hadde 
bakgrunn i innspill blant annet fra faglig råd for service og samferdsel.  
 
I forbindelse med arbeidet med utkast til høringsbrev har Justis- og beredskapsdepartementet, 
med bakgrunn i henvendelsen fra Kunnskapsdepartementet, stilt spørsmål til hvorvidt det er 
behov for å hente inn politiattest (vandelsattest) blant praksiselever. Justis- og 
beredskapsdepartementet har vist til at det ved innføringen av eventuelle nye politiattesthjemler 
må foretas en vurdering opp mot formålene i politiregisterloven § 37, og at det må vurderes nøye 
om andre tiltak er tilstrekkelige.  
 
Sikkerhetsfaget er i dag regulert av lov om vaktvirksomhet av 5. januar 2001 nr. 1. 
Utdanningsdirektoratet ser ingen hindring i regelverket for at bedrifter kan ta inn elever i praksis, 
da de ikke skal ansettes eller utføre vakttjeneste alene. I vurderingen under 2.2.2 i vedlagte 
rundskriv fra Politidirektoratet står det at 

 
«Kravet til vandel gjelder ikke bare operative vektere, men «enhver som utfører arbeid eller 
tjeneste for foretaket». jf lovens § 7, 1. ledd. Også vikarer og midlertidig ansatte omfattes 
av vandelskravet. Det samme gjelder lærlinger. Skoleelever med praksisplass forutsettes å 
bli fulgt så tett opp og ha engasjement over så kort tid at vandelssjekk kan unnlates.»  

 
Etter forespørsel fra Justis- og beredskapsdepartementet, har vi bedt rådet besvare 
følgende spørsmål: 
 

• Hvilke konkrete oppgaver, aktiviteter eller forhold i vaktselskapet utløser behov for 
politiattest hos praksiseleven? 

• Er det mulig å tilrettelegge praksisen slik at det ikke utløser et eventuelt behov for 
politiattest? 

 
Saken ble behandlet i rådsmøtet 24. oktober 2018. Det ble da satt sammen en arbeidsgruppe 
som skulle ferdigstille et utkast til svarbrev.  
 
Arbeidsutvalget ber rådet komme med innspill til vedlagt utkast. 
 
Vedlegg: Sak 11_Utkast til brev Udir om behov for politiattest ved praksis i sikkerhetsfaget 
 
Forslag til vedtak: 
Rådet godkjenner brevet med eventuelle endringer som fremkommer i rådsmøtet. Fagansvarlig 
sender brevet til Utdanningsdirektoratet. 

Sak 12.2.18 Innlegg fra rådsleder på SRYs julemøte 
På vegne av SRY har Utdanningsdirektoratet invitert rådslederne for faglig råd for salg, service og 
reiseliv, faglig råd for frisør, blomster- og interiørdesign og faglig råd for IKT og medieproduksjon 
til å holde et kort innlegg på SRYs julemøte. Julemøtet avholdes 6. desember 2018 på Thon Hotel 
Opera i Oslo. På julemøtet deltar statsråd Jan Tore Sanner. 
 
Rådene er valgt til å holde innledning fordi de representerer nye utdanningsprogram i kommende 
tilbudsstruktur. Tidsrammen blir fordelt mellom rådene med 6 min til hvert råd. 
 
Vi ber om at innledningen tar opp overordnede problemstillinger/ utfordringer for 
utdanningsprogrammene. Det er viktig at rådslederne har et overordnet perspektiv da statsråden 
muligens vil kommentere innleggene.  
 
Arbeidsutvalget har utarbeidet et forslag til innlegg, basert på innspill fra rådet. Forslaget 
ettersendes. Dette er en god mulighet til å fremme saker som er viktige for rådet. 
 
Forslag til vedtak: 
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Rådet godkjenner innlegget, med eventuelle endringer. 

Sak 13.2.18 Orienteringssaker 
• Møtedatoer 2019 

Fagansvarlig sender ut kalenderinnkalling så fort møtedatoene er fastsatt. 
• Skoleringsseminar 

21. november 2018 avholdt Utdanningsdirektoratet et skoleringsseminar for nye og gamle 
rådsmedlemmer og varaer. Flere av rådsmedlemmene deltok. 

• Miniseminar om rådgivning og karriereveiledning 
SRY inviterte til miniseminar om rådgivning og karriereveiledning torsdag 1. november 
2018. Fra rådet deltok Maren Alexandra Gulliksrud, Merethe Sutton og Tor-Åge 
Brekkvassmo (vara). 

• Arena for kvalitet 
Yrkesfagkonferansen Arena for kvalitet arrangeres på Hamar 28-29. November 2018. Flere 
av rådsmedlemmene deltar. 

• Fagligerad.no 
SRY og de faglige rådene har egne nettsider for informasjon om rådene og publisering av 
innkallinger og referat. I forbindelse med utvidelse av antall utdanningsprogram henger 
ikke nettsidene helt med på endringene, men det er noe vi jobber med. Vi har oppdatert 
teksten om rådene. Kom gjerne med innspill om dere ønsker endringer. 

• Utdanningsspeilet 
Utdanningsspeilet 2018 ble lansert under yrkesfagkonferansen Arena for kvalitet 28-29. 
november. 

• Digitalt samhandlingsrom for rådet 
Her vil dere ha tilgang på sakslister og annen informasjon knyttet til rådsarbeidet. Det er 
ikke alle råd som bruker denne løsningen per i dag, men arbeidsutvalget og fagansvarlig 
ønsker å gi det et forsøk. Rommet er under utvikling, men kom gjerne med innspill om det 
er innhold dere savner 
 
Innlogging er via bank-ID eller Feide. Rådsmedlemmene bes derfor oppgi 
fødselsnummeret til fagansvarlig så vi kan opprette en bruker for å gi dere tilgang. 

Sak 14.2.18 Eventuelt 

Sak 15.2.18 Forslag til saker på neste rådsmøte 
• Oppfølging av Vg2- og Vg3 læreplangrupper 

 
Neste ordinære rådsmøte er 14. februar 2019. Arbeidsutvalget ber rådet komme med forslag til 
saker frem mot AU-møtet tirsdag 29. januar. 

http://fagligerad.no/
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