
 

FAGLIG RÅD FOR NATURBRUK 
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 

 e-post: post@utdanningsdirektoratet.no 
 

Vår saksbehandler: Jo Ulrik Lien 
Direkte tlf: 23 30 27 20 
E-post: jli@udir.no  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vår dato: 
17.12.18 
Vår referanse: 
2018/12972 
 

 
Deres 
dato: 
Deres 
referanse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

Referat fra rådsmøte 5. desember 2018 / FRNA  
 
 

Tid:  Onsdag 5. desember 2018 kl. 11.00 – 16.00 

Sted: Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15 b, Oslo. Møterom 3, 1. etasje. 

 

Part Tilstede Meldt forfall 

Arbeidsgiver Bjørn Lauritzen, MEF 

Espen Lynghaug, NHO Mat og drikke  

Øyvind Andre Haram, Sjømat Norge 

Anja F. Lillehaug, Spekter (vara) 

Inger Johanne Sveen,  

Spekter 

 

Arbeidstaker Arvid Eikeland, Fellesforbundet  

Audun Stautland, Norges Fiskarlag 

 

 

Astrid Mikalsen, Norsk 

Sjømannsforbund (vara 

også forfall) 

Pedagogisk 

personell 

Henning Bratthammer, Utdanningsforbundet 

Terje Bolstad, Utdanningsforbundet 

Bjørn Jensen, Skolenes landsforbund 

 

Annen 

organisasjon 

Inger Anita Smuk, Norske Reindriftsamers 

Landsforbund 

 

KS Bodil Onsaker Berg  

Arne Jostein Vestnor 

 

Elevrepresentant Emelie Kjærnli Kristiansen, Elevorganisasjonen  

Sekretariat/Udir Jo Ulrik Lien  

 

 

Dagsorden for møte 5– 2018 

 

5.1.18  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

5.2.18 AU orienterer 

5.3.18  Presentasjon av lærefag: Reindriftsfaget 

5.4.18 Fylkesbesøk 2019 

5.5.18 Havbrukstekniker  

5.6.18 Navn på nytt Vg2 etter innplassering av dyrefaget 

5.7.18 Henvendelse fra AniCura om dyrefaget 

5.8.18 Læreplangruppen i Vg1 naturbruk sitt førsteutkast til kjerneelementer 

5.9.18 Bedriftsintern opplæring 

5.10.18 Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
mailto:jli@udir.no


   Side 2 av 6 

 

FAGLIG RÅD FOR NATURBRUK 
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 

 e-post: post@utdanningsdirektoratet.no 
 

 

 

 

 

DAGSORDEN  

 

5.1.18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Innkalling godkjent uten bemerkninger.  

To saker legges til dagsorden (sak 5.5 og 5.7).   

 

5.2.18 AU orienterer: 

 Arena for kvalitet 28-29. november 

Arvid Eikeland orienterte rådet om Arena for kvalitet 28-29. november. Konferansen gikk over to 

dager og temaet var lærer- og instruktørkompetanse. 

 

 Møte med Nærings- og fiskeridepartementet 

Leder, 1.nestleder, Øyvind Haram og fagansvarlig hadde 29. oktober et møte med Nærings- og 

fiskeridepartementet (NFD). Temaer på dagsorden var blant annet rekruttering, 

havbruksteknikeren og synliggjøring av havbruksnæringen.  

 

Det stilte fire personer fra NFD og de virket interesserte. Ett møte en gang i året er tilstrekkelig 

for å ha en dialog. Utdanning er blitt tilsidesatt i NFD og andre departementer har vært dyktigere. 

AU håper at interessen blir sterkere etterhvert.  

 

 Oppnevning av læreplangrupper 

Arbeidet med læreplanene på Vg1 er i gang. Tidligere 2.nestleder, Trine Merethe Paulsen, er 

engasjert som koordinator for læreplanarbeidet. Koordinator og Utdanningsdirektoratet er i 

sluttfasen med oppnevning av læreplangrupper. Det går en del tid, det skal skrives kontrakt, 

sikre kjønnsbalanse, partssammensetning og distriktvise sammensetninger.  

   

Rådet har to kontaktpersoner for læreplanarbeidet: Espen Lynghaug og Arvid Eikeland. 

Kontaktpersonene har innsyn i det digitale arbeidsrommet til læreplangruppene (UESP). Flere i 

rådet ønsker innsyn, men i utgangspunktet er det kontaktpersonene som skal informere rådet.  

 

Det fremstår som uklart hvor stor innflytelse faglige råd egentlig har på læreplanarbeidet. Hva 

legger man i begrepet avgjørende innflytelse? 

 

 Søknad om forsøk med havbruksteknologi 

Rådet behandlet i forrige rådsmøte en søknad fra Hordaland fylkeskommune om forsøk med nytt 

lærefag i havbruksteknologi. Forsøket skulle inngå i en TAF/YSK-modell og ligge under elektrofag. 

Rådet anbefalte søknaden, men mente at forsøket burde knyttes til naturbruk. I tillegg ønsket 

rådet at forsøket måtte sees til sammenheng med dobbeltkompetanseløpet i to andre skoler.  

 

Rådet er kritisk til at Utdanningsdirektoratet har opprettet yrkesfaglige team som har tatt 

vurderinger på tvers av faglige råd.  

 

Søknaden er nå til behandling i Kunnskapsdepartementet. I saksfremlegget ligger innstilling fra 

Faglig råd for elektrofag, Faglig råd for naturbruk og Utdanningsdirektoratet.  

 

Det er en utfordring at nye kompetanser ligger mellom utdanningsprogram. Hvor en skal plassere 

et lærefag, og hvilket faglig råd skal man lytte til? I denne saken har vi en skole som sier at de 

får dette til. Næringen har et behov for denne kompetansen.  
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Det utrykkes et ønske om at faglig råd blir forberedt av Utdanningsdirektoratet på juridiske 

vurderinger i forkant. Det er ikke meningen at rådsmedlemmer skal kunne alle 

paragraftolkninger.  

 

5.3.18  Presentasjon av lærefag: Reindriftsfaget  

 

I forrige rådsmøte ble det fremmet et forslag om at utvalgte rådsmedlemmer kunne få presentere 

de ulike lærefagene i utdanningsprogrammet.  

 

Inger Anita Smuk presenterte reindriftsfaget.  
 

5.4.18 Fylkesbesøk 2019 

 

På fylkesbesøket i Trøndelag fordypet rådet seg i den blå næringen. Etter diskusjonen i forrige 

rådsmøte mener AU at rådet denne gangen bør fordype seg i den grønne næringen. Oppland og 

Hedmark er blitt lagt frem som alternativer. Rådet kan da få dekket lærefag som skogbruk, 

hestefaget, landbruk, gartnernæring og hovslagerfaget. Eksempler på steder rådet kan besøke er 

Starum hestesenter, Lena Valle Vgs, planteskoler, Mjøsen Skog og maskinentreprenørfirmaer.    

 

Forslag til datoer:  

 

- 13-15 mai 

- 20-22 mai 

FRNA ønsker å diskutere utfordringer i fag- og yrkesopplæringen generelt, samt temaer knyttet til 

evalueringen av kunnskapsløftet og arbeidet med nye læreplaner. FRNA vil oversende spørsmål 

som rådet ønsker å ta opp i forkant av fylkesbesøket. 

 

Rådet diskuterer forslaget fra AU og vurderer hvilke rådsmedlemmer som kan være vertskap.  

 

Rådet har tre dager til rådighet. Det skal gjennomføres et rådsmøte, et møte med 

fylkeskommunen, skolebesøk og bedriftsbesøk. Rådet ønsker diskusjoner om problemstillinger, og 

spørsmål som går begge veier.  

 

I Hedmark og Oppland får en samlet tre av lærefagene på et rimelig geografisk område. Vi har 

landbruksskoler, både den motormanuelle og maskinelle delen av skogfaget og hestefaget. 

Infrastrukturen er bra og det er gode overnattingsfasiliteter. Avstandene er ikke stå store og 

tilretteleggingen burde la seg gjøre. 

 

Rådsmedlemmer står for planleggingen og tar kontakt med skole, næringsliv og 

fylkeskommunen. Det er ønskelig at programmet er tilnærmet ferdig i februar. 

 

20-22 mai er en passende dato for alle. Fagansvarlig tar kontakt med fylkeskommunene.  

 

Vedtak: Fylkesbesøket i 2019 vil være i Oppland og Hedmark. Bjørn Lauritzen og Anja F. 

Lillehaug melder seg til å organisere fylkesbesøket. Rådet ønsker også at Jørn Lileng og Inger 

Johanne Sveen tar ansvar for planleggingen. Bjørn blir koordineringsansvarlig.  

 

 

5.5.18 Havbrukstekniker 

 

Den tradisjonelle formen for å drive havbruk har endret seg. Det har i flere år utspilt seg et behov 

for ny kompetanse innenfor den delen av næringen som driver med service.  Disse oppgavene blir 

ofte satt ut til firmaer som har spesialisert seg på tjenester som forankring, rensing og 

vedlikehold. Sjømat Norge og servicenæringen har vært klar på at dette er et behov som må 

dekkes. 
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Rådet foreslo da å nedsette en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et forslag til fagbrev. 

Arbeidsgruppen besto av Arvid Eikeland, Halvor Mortensen, Stig Arne Stensen og Øyvind Haram. 

Innledningsvis var det utfordringer med å skille røkter fra havbrukstekniker. Arbeidsgruppen har 

nå utarbeidet et forslag til fagbrev for havbrukstekniker med felles Vg2.  

 

Flere i arbeidsgruppen deltok på en bransjekonferanse for Fellesforbundets medlemmer i 

havbruksnæringen. Fellesforbundet er ikke uenige om at det er behov, men de lurte på hvorfor 

det ikke var nok å fornye fagbrevet i akvakultur. De tillitsvalgte ga signaler på at rådet burde 

vente til den nye læreplanen er ferdig.   

 

Utfordringen her er at tiden går i fra oss. Det er ikke noe poeng å skrive ny læreplan på Vg3 hvis 

vi skal ha et nytt lærefag. Arbeidet med de nye læreplanene starter snart. NHOs 

Kompetansebarometer viser et stort udekket kompetansebehov. Det vil ikke bli færre ansatte. 

Dette er vel et tilfelle der utdanningspolitikken møter tariffpolitikken.  

 

Fellesforbundet har tenkt å invitere Trine Merethe Paulsen til et møte på nyåret. Hun er 

koordinator for læreplanarbeidet. Arbeidsgruppen ønsker at hun redegjør for hvordan den nye 

røkterkompetansen vil se ut. Servicenæringen er kommet for å bli. 

 

I havbruksnæringen utkrystalliserer det seg ulike spesialområder innenfor det opprinnelige 

fagbrevet. På landsida er det voldsomt mye som skjer. De store selskapene lager nå 

foringssentere der de fôrer fra ulike lokaliteter. Det er ikke nok å bare ha biologisk kompetanse.  

 

Biologisk kunnskap er imidlertid viktig for å drive service. Hvilke konsekvenser har det for fisken? 

I følge Havforskningsinstituttet er det i Hordaland rundt 22 prosent dødelighet på laksen. Dette 

varierer stort mellom fylker og bedrifter.  

 

5.6.18 Navn på nytt Vg2 etter innplassering av dyrefaget 

 

FRNA vedtok i rådsmøte 11.september at dyrefaget innplasseres på Vg2 heste- og hovslagerfag.  

 
Faglig råd ønsket at hestemiljøet, hovslagerne og miljøet knyttet til dyrefaget skulle få anledning 

til komme med forslag til navn. AU og fagansvarlig sendte ut en forespørsel til berørte parter.  

 

Forslag til navn på nytt Vg2:  

 

-  Sports- og familiedyr 

-  Hest og familiedyr 

-  Hest, sports- og familiedyr 

-  Heste-, hovslager- og dyrefaget  

-  Hest og smådyr 

-  Dyrestellfag 

-  Dyr og stellefag 

-  Dyreholdsfag 

-  Dyrefag unntatt produksjon 

-  Hobbydyrfag 

-  Bruksdyrfag 

-  Håndlagsfag med dyr 

-  Bruk av dyr 

-  Heste- og dyrefaget (fra AU) 

-  Dyre- og hestefaget (fra AU) 
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En utfordring med navn som familiedyr, hobbydyr og sportsdyr er at de ikke dekker alle typer dyr 

i faget. Hvor passer for eksempel redningshund inn? Det er ønskelig med et relativt kort navn. 

Hvis hovslageren inkluderes blir navnet for langt. Forslagene fra AU er dekkende og Heste- og 

dyrefaget klinger bedre en Dyre- og hestefaget.  

 

Vedtak: Faglig råd for naturbruk innstiller på at Heste- og hovslagerfaget endrer navn til Heste- 

og dyrefaget.  

 

5.7.18 Henvendelse fra AniCura om dyrefaget 

  

Rådet har mottatt en henvendelse fra AniCura, en internasjonal kjede av dyreklinikker, 

dyresykehus og veterinærkontor. De spør om det er mulighet å starte opplæring i bedrift fra 

2020.  

 

Når læreplanen foreligger vil det være åpent for praksiskandidater. Forutsetningen er at 

læreplanen foreligger før opplæringsperioden. Dersom læreplanen blir vedtatt tidlig på høsten, vil 

de første fagprøvene komme i 2021.   

 

Så snart læreplanene for både Vg1, Vg2 og Vg3 er vedtatt kan det tegnes lærekontrakter med full 

opplæring i bedrift. Læretiden vil da eventuelt bli avkortet av relevant skolegang og praksis. 

 

Vedtak: AU sender et brev med svar til AniCura. Faglig råd er glad for interessen de viser i 

dyrefaget.   

 

5.8.18 Læreplangruppen i Vg1 naturbruk sitt utkast til kjerneelementer  

 

Læreplangruppen i Vg1 naturbruk har laget et førsteutkast til kjernelementer i faget.  

Første åpne innspillsrunde på læreplanutkastene i Vg1 starter sent i januar.  

 

Faglig råd mener læreplangruppen har gjort en god jobb. Kjerneelementene er et bra 

utgangspunkt. Rådet synes det er spesielt bra at hvert hovedområde har en praktisk innledning.  

 

Rådet diskuterte i hvilken grad det er for mange begreper i overskriftene. Det er imidlertid 

utfordrende å avgjøre hvilke begreper som burde endres eller fjernes. Når det gjelder 

overskriften «Næringsutvikling og marked – arbeid og entreprenørskap» kan med fordel noen av 

begrepene fjernes. 

 

Vedtak: Arvid Eikeland tar med seg diskusjonen til læreplangruppen. 

 

5.9.18 Bedriftsintern opplæring 

 

Utdanningsdirektoratet skal vurdere hvordan relevante deler av innholdet i bedriftsintern 

opplæring (for eksempel kjedeskoler) kan inngå i kompetansemål i læreplanene. 

Utdanningsdirektoratet 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. 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 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no


   Side 6 av 6 

 

FAGLIG RÅD FOR NATURBRUK 
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 

 e-post: post@utdanningsdirektoratet.no 
 

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

arbeidet med oppdraget.  

 

Spørsmål til faglige råd:  

 
1. Er det andre lærefag dere mener vi bør ha med på listen, eller er det lærefag dere mener 

vi bør ta ut?  

2. 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?  

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

 

1. Naturbruk har ingen lærefag som bør inkluderes på listen.  

2. Dokumentasjon av realkompetanse er en god ordning for å formalisere denne type 

kompetanse.  

3. Rådet ber om at Utdanningsdirektoratet involverer de faglige råd som har lærefag der 

dette aktuelt.  

 

5.10.18 Eventuelt 

 

 Yrkesspesifikke deler i læreplanene i norsk og engelsk.  

Rådet har fått for liten tid til vurdere førsteutkastene, men ønsker å bli involvert når skissene er 

mer gjennomarbeidet.   
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