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Innkalt  

Gunnar Bakke             NHO Mat og drikke 

Astri Sjåvik  KS 

Jens-Petter Hagen  Fellesforbundet 

Eva Erichsen  YS 

Jens Petter Hagen  Fellesforbundet 

Merete Helland  NNN 

Bjørn Johansen  NNN 

Helga Hjeltnes  Utdanningsforbundet 

Trond Urkegjerde  Utdanningsforbundet 

Eva Danielsen  Skolenes Landsforbund 

Torbjørn Mjelstad  KS 

Ingrid Berg  KS 

Emil Røys Reite  Elevorganisasjonen 

Hilde Veum-Wahlberg   NHO Reiseliv 

Espen Lynghaug  NHO Mat og drikke 

 

 

Fra Utdanningsdirektoratet 

Jo Ulrik Lien                   AFO    
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39.5.2018 Nytt navn på Vg2 kjøttfag og næringsmiddelindustri 
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35.5.2018 Godkjenning av innkalling, referat og dagsorden 
 

 

36.5.2018  Status utvikling av læreplanene for ny tilbudsstruktur 

 

Helga informerer rådet om status for læreplanarbeidet i Restaurant- og matfag. Læreplangruppen 

i Vg1 naturbruk har laget et førsteutkast til kjerneelementer i faget.  

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

 

Vedlegg:  

- Førsteutkast til kjerneelementer i Vg1 restaurant- og matfag 

- Fremdriftsplan for læreplanarbeidet m/ beskrivelse av ny læreplanstruktur  
 

37.5.2018  Kryssløp fra alle Vg2 til Vg3 ferskvarehandler 

 

Rådet har tidligere drøftet hvorvidt det skal sendes inn forslag om kryssløp fra alle Vg2 til Vg3 

Ferskvarehandler i den nye tilbudsstrukturen. Et slikt kryssløp ble anbefalt av bransjen i 

utviklingsredegjørelsen. Espen Lynghaug har sendt inn et utkast til argumenter for kryssløp. 

  

38.5.2018  Nytt navn på ferskvarehandlerfaget 

 

I forbindelse med ny tilbudsstruktur skal faglig råd drøfte hvorvidt navnet på 

ferskvarehandlerfaget bør endres.  

 

39.5.2018 Nytt navn på Vg2 kjøttfag og næringsmiddelindustri 

 

Rådet har fått i oppgave å drøfte hvorvidt navnet på Vg2 kjøttfag og næringsmiddelindustri er 

dekkende.  

 

40.5.2018    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 

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? 
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41.5.2018 Rapport levert til Foreningen for Opplæringskontorene i Restaurant- og 

matfag 9.4.18 

 

Opinion AS har utarbeidet en rapport om hva som fungerer for å påvirke unges valg, med vekt på 

rekrutteringen til Restaurant- og matfag.  

 

Rapporten er lagt ut på denne lenken.  

 
42.5.2018 Orienteringssaker 

AU informerer prioriteringsområder i oppnevningsperioden. 

 

- Oppfølging av det videre arbeidet med tilbudsstrukturen. 

- Kvalitetssikring av vurderingsordningene. Det bør være en målsetting at 

fylkeskommunene jobber under relativt like forhold når det kommer til lokalt gitt eksamen. 

- Kvalitetssikring av alle veier mot fagbrev og kompetansebevis innenfor restaurant og 

matfag. 

- Oppfølging av utstyrs- og råvaresituasjonen for de ulike lærefagene. 

 

 

 

43.5.2018 Eventuelt 

 
 
 

https://www.nhoreiseliv.no/contentassets/2ea3b8e7c81747fc8aa00f3eea0c7e6c/form-rekruttering-til-rm---rapport-fra-opinion-april-2018.pdf

