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Referat fra rådsmøte nr. 5 2018 

 

Dato: 06.12.2018 

Tid: 11.00 – 13.30 

Sted: Utdanningsdirektoratet, Oslo. 

 

 

Tilstede  

Gunnar Bakke             NHO Mat og drikke 

Astri Sjåvik  KS 

Jens-Petter Hagen  Fellesforbundet 

Eva Erichsen  YS 

Merete Helland  NNN 

Bjørn Johansen  NNN 

Helga Hjeltnes  Utdanningsforbundet 

Eva Danielsen  Skolenes Landsforbund 

Torbjørn Mjelstad  KS 

Ingrid Berg  KS 

Hilde Veum-Wahlberg   NHO Reiseliv 

Espen Lynghaug  NHO Mat og drikke 

 

Forfall 

Emil Røys Reite  Elevorganisasjonen 

Trond Urkegjerde  Utdanningsforbundet 

 

Fra Utdanningsdirektoratet 

Jo Ulrik Lien                   AFO    
 

Dagsorden rådsmøte 

35.5.2018 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

36.5.2018 Status utvikling av læreplanene for ny tilbudsstruktur  

37.5.2018 Kryssløp fra alle Vg2 til Vg3 ferskvarehandler  

38.5.2018 Nytt navn på ferskvarehandlerfaget 

39.5.2018 Nytt navn på Vg2 kjøttfag og næringsmiddelindustri 

40.5.2018 Bedriftsintern opplæring 

41.5.2018 Rapport levert til Foreningen for Opplæringskontorene i Restaurant- og matfag 9.4.18 

42.5.2018 Orienteringssaker 

43.5.2018 Eventuelt 
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35.5.2018 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

Innkalling godkjent med fire saker til eventuelt:  

- Yrkesfagspesifikke deler i læreplanene i engelsk og norsk 

- Oppnevning av medlemmer til klagenemda i konditorfaget 

- Fordypninger i Vg3 

- Brev til Utdanningsdirektoratet 

 

36.5.2018  Status utvikling av læreplanene for ny tilbudsstruktur 

 

Helga Hjeltnes 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  
 

Kontaktpersonen for læreplanarbeidet, Helga Hjeltnes, orienterte rådet om status med 

læreplanarbeidet. Det mangler fortsatt noen medlemmer til læreplangruppene. Det er også en del 

som har takket nei.  Mange av de som er foreslått i kjøttfaget jobber i Nortura. I pølsemakerfaget 

er det to fra samme arbeidsted som er med i samme læreplangruppe. Blir konkurrentene 

underrepresentert?    

 

Nortura er motoren i kjøttfagene – de kjenner utdannelsen og lærefagene.  Det hadde vært bra 

for faget sin del at det hadde vært flere inne. Faget er ikke bare det Nortura gjør. På slakteri er 

det uproblematisk. Når det gjelder pølsemaker er det verre. Det hadde vært bra om det 

håndverksmessige blir ivaretatt, og at sammensetningen avspeiler store og små bedrifter.   

 

Rådet etterspør listen med navn på læreplangruppene. Det hadde da vært enklere å gjøre en 

vurdering.  

 

Helga Hjeltnes orienterte om kjerneelementene som læreplangruppen har utarbeidet.  

Rådet mener at læreplangruppen har gjort en god jobb. Mye av det sentrale innholdet er 

ivaretatt. 

 

Fem kjerneelementer er litt mye. Andre Vg1-grupper er nede i tre kjerneelementer. Linjene under 

“Matvaner, lokale og internasjonale trender” kunne kanskje flettes inn i ett av de andre 

kjerneelemetene.  

 

Den siste setningen burde vurderes nærmere («Eleven skal lage produkter i tråd med 

myndighetenes kostholdsråd og vise forståelse for at mat, drikke og livsstil påvirker 

folkehelsen»). Det lages mange produkter som ikke nødvendigvis er tråd med myndighetenes 

kostholdsråd. For det andre er setningen formet som et læreplanmål.  

 

Vedtak: Helga Hjeltnes tar diskusjonen videre til læreplangruppen 

 

 

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. Vibeke Bjønnes har sendt inn et utkast til argumenter for kryssløp. 

 

Rådet vil be Kunnskapsdepartementet om en ny vurdering av kryssløp til Vg3 ferskvarehandler. 

Dette er en omkamp og argumentene må være godt formulert. Vibeke Bjønnes har sendt inn 

forslag til argumenter for kryssløp. 

 

Vedtak: Espen Lynghaug sender en oppdatert liste med argumenter til neste AU-møte.  
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38.5.2018  Nytt navn på ferskvarehandlerfaget 

 

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

ferskvarehandlerfaget bør endres.  

 

Ferskvarehandler følger formkravene i bransjen. Begynner man å snakke om ferskvarespesialist 

så blir det ikke dekkende.  

 

Vedtak: Faglig råd for restaurant- og matfag mener at ferskvarehandlerfaget bør være det nye 

navnet på lærefaget.  

 

 

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.  

 

I utgangspunktet burde en avklaring på fordypningsmoduler være i orden før rådet konkluderer. 

Rådet burde finne et navn som ivaretar industri, håndverk, mat og drikke.  

 

(1) Kjøttfag og næringsmiddelindustri 

Næringsmiddel er et foreldet uttrykk, og dette navnet er litt i utakt med resten av samfunnet.  

      

(2) Kjøtt- og matproduksjon 

Det er ikke nødvendig å dekke kjøttfaget spesifikt. Da bør også sjømat være med i navnet. 

 

(3) Mat og prosess 

Prosessdelen av navnet ivaretar den industrielle delen av faget. 

  

(4) Mat og drikke (Mat- og drikkeproduksjon) 

Navnet er kort og dekker også produksjon av drikke.     

 

Vedtak: Arbeidsgruppen (Merete Helland og Espen Lynghaug) ser videre på forslagene og 

presenterer sine vurderinger på neste rådsmøte.  

 

 

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:  
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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? 

 

Rådet er strenge til dette på prinsipielt grunnlag. Bedriftsintern opplæring er et supplement, og 

det er viktig at det ikke undergraver fagopplæringen.  

 

Det finnes kanskje elementer i kursene i butikk som kan gå inn i fagbrevene. Men det er ikke 

nødvendigvis aktuelt i restaurant- og matfag. Det eksisterer allerede et system som formaliserer 

slik kompetanse – realkompetansevurdering. Rådet ønsker at aktuelle faglige råd blir involvert.  

 

Vedtak: Fagansvarlig sender tilbakemeldingen til Utdanningsdirektoratet 

 

 

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.  

 

Vedtak: Rådet tar rapporten til orientering 

 

42.5.2018 Prioriteringsområder i inneværende periode 

Faglig råd for restaurant- og matfag vedtok følgende prioriteringsområder ved forrige 

oppnevning. 

  

1. Oppfølging av det videre arbeidet med tilbudsstrukturen. 

2. Kvalitetssikring av vurderingsordningene. Det bør være en målsetting at 

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

3. Kvalitetssikring av alle veier mot fagbrev og kompetansebevis innenfor restaurant og 

matfag. 

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

 

Rådet vurderer om prioriteringsområdene skal stå fast.  

 

Oppfølging av det videre arbeidet med tilbudsstrukturen initieres i stor grad av 

Utdanningsdirektoratet. Det hadde vært formålstjenlig å opprette arbeidsgrupper på de andre tre 

punktene. Prioriteringsområdene er knyttet sammen. Oppfølging av utstyrs- og råvaresituasjonen 

henger sammen med ny tilbudsstruktur, forskjeller i vurderingsforhold og regionale 

kompetansesentre.  

 

Forskjeller i vurderingsordninger burde også innbefatte fagprøven. Rådet er enige om å endre 

punkt 2. 

 

Vedtak: Faglig råd for restaurant- og matfag vedtar følgende prioriteringsområder i inneværende 

periode (endringer i kursiv). 

 

1. Oppfølging av det videre arbeidet med tilbudsstrukturen. 

2. Kvalitetssikring av vurderingsordningene. Det bør være en målsetting at 

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

og fagprøve. 

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

matfag. 

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

 

Rådet vil vurdere om det skal opprettes arbeidsgruppe på de tre siste punktene.  

https://www.nhoreiseliv.no/contentassets/2ea3b8e7c81747fc8aa00f3eea0c7e6c/form-rekruttering-til-rm---rapport-fra-opinion-april-2018.pdf
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43.5.2018 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. Rådet mener at utkastet er skrevet på en måte som er lite tilgjengelig for 

folk flest. Det er også spesielt at digitale verktøy er med i engelsk, men ikke i norsk. Fagansvarlig 

videreformidler tilbakemeldingen.  

 

 Oppnevning av klagenemder i konditorfaget 

 

 

Rådet foreslår fire navn til klagenemda i konditorfaget. Fagansvarlig videreformidler rådets 

innstilling.  

 

 Brev til Utdanningsdirektoratet 

 

Rådet sender et brev til Utdanningsdirektoratet med følgende punkter: 

- Det er en selvfølge at kontaktpersonen i faglige råd får betalt. Saken har tatt for lang tid, 

og rådet etterlyser en avklaring. 

- Faglige råd burde hatt innsyn i listen over medlemmer i læreplangruppene.  

- Rådet stiller seg spørrende til at det oppnevnes en ekstern eksamensgruppe uten at 

faglige råd involveres.  

- Det er ikke holdbart at AU må velge mellom julemiddag med rådet og SRY-møte med 

kunnskapsministeren.  

- Rådet savner tilbakemelding på når fellesdelen på rådsmøtene skal evalueres. Fellesdelen 

har begrenset nytteverdi, og det blir for mye informasjon på en gang.  

- Utdanningsdirektoratet setter ofte for korte frister. 

 

 Fordypninger på Vg3 

 

Arbeidsutvalget ønsker et møte med saksbehandlere i Utdanningsdirektoratet som skal utrede 

fordypninger i Vg3.  

 

  

 

 


