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Sak 1.1.19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Referater godkjennes per e-post og publiseres på fagligerad.no i etterkant av 
rådsmøtene. 
Vedlegg: Sak 1_Referat rådsmøte FRSSR_2018-12-06 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes 

Sak 2.1.19 Innspillsrunde for læreplangruppen Vg1  

I 2020 kommer nye læreplaner. Utdanningsdirektoratet har en åpen prosess når vi 
utvikler læreplaner og ønsker å involvere alle dere som er interessert i innholdet i 
opplæringen. Det betyr at dere får lese tidlige skisser som læreplangruppene fortsatt 
jobber med. Vi ber om innspill underveis slik at vi får bedre tid til å vurdere 
tilbakemeldingene fra dere og gjøre endringer. Skissene finner dere her.  
 
Skissene viser:  

• Om faget – den innledende delen av læreplanen 
• Kjerneelementer – sentralt innhold i faget 

 
Frist for skriftlige innspill er 18. februar 2019. 
 
Lene Sørbråten, Stine Isdahl Solberg og Runar Karlsen fra læreplangruppen for Vg1 salg, 
service og reiseliv orienterer om arbeidet deres, før rådet kan komme med spørsmål og 
innspill.  
 
AU har utarbeidet forslag til skriftlige innspill, som dere finner vedlagt og her.  
 
Vedlegg: Sak 2_Utkast fra AU_Første innspillsrunde Vg1 salg, service og reiseliv 
 
Forslag til vedtak: 
Rådet godkjenner arbeidsutvalgets forslag til innspill, med eventuelle endringer. 
Fagansvarlig sender inn innspillene innen fristen. 

Sak 3.1.19 Organisering av læreplanarbeidet 

Anne er rådets kontaktperson for læreplanarbeidet. Arbeidsutvalget (AU) mener det er 
et  poeng å komme med innspill så tidlig som mulig i prosessen.  
 

- Arbeidsutvalget foreslår å invitere Christine Bar, ekstern koordinator for 
læreplanarbeidet til rådsmøtet i april. Det kan også være aktuelt å invitere 
medlemmer fra relevante læreplangrupper. 

- Det er opprettet en egen notatblokk på UESP der rådsmedlemmene kan legge inn 
innspill som Anne kan ta med seg til læreplangruppene 

- Innspillsrunden for skisser til læreplaner for Vg2 og Vg3, yrkesfag ligger 
tilgjengelig på udir.no fra 20. juni til 1. september 2019. AU foreslår å sette opp 
et rådsmøte i slutten av august for å komme med innspill til denne. 

 
Vedlegg: Sak 3_Fremdriftsplan for læreplanarbeidet 
 
Forslag til vedtak: 
Rådet søker om et ekstraordinært rådsmøte i august for å komme med innspill i den 
åpne innspillsrunden for læreplaner på Vg1 og Vg2. 

Sak 4.1.19 Bestilling – bedriftsintern opplæring som innhold i læreplaner 

Utdanningsdirektoratet mottok i april 2018 oppdragsbrev 10-18 om Implementering av 
ny yrkesfaglig tilbudsstruktur. I oppdragsbrevet ber Kunnskapsdepartementet om at vi 

https://www.udir.no/yrkesfagskisser
https://hoering.udir.no/Hoering/v2/312?utkast=4172ccc7-21ca-47b7-9b23-7124cd4a03f3
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vurderer hvordan relevante deler av innholdet i bedriftsintern opplæring (f.eks. 
kjedeskoler i varehandelen) kan inngå i kompetansemål i læreplanene i relevante 
lærefag. Dette må gjøres i samråd med aktuelle bransjer.   
 
Vi gir dere denne bestillingen som videre oppfølging av deloppdraget om bedriftsintern 
opplæring som dere behandlet i rådsmøtet i desember 2018.   
  
Arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag er i gang og deloppdraget vil kobles opp mot 
denne prosessen, Det vil kunne bli aktuelt med dialog med relevante læreplangrupper 
underveis i arbeidet, og vi oppfordrer rådet til å benytte seg av de åpne 
innspillsrundene. 
 
Vi ber om innspill innen onsdag 15. mai 2019  
 
Innenfor salgsfaget ber Utdanningsdirektoratet dere om å komme med:   
 

- eksempler på samarbeid mellom kjedeskoler/bedrifter med internopplæring og 
det videregående opplæringssystemet   

o Hva fungerer?   
o Hvilke hindringer ligger i dagens læreplaner?   

- forslag til spørsmål knyttet til sammenhengen mellom internopplæring og 
læreplaner som kan være aktuelle å stille i den første åpne innspillsrunden for 
relevante Vg2- og Vg3-læreplangrupper 

- innspill på hvordan innholdet i relevant internopplæring kan ivaretas i 
kompetansemålene i relevante læreplaner   

- innspill til tiltak for å tilrettelegge for bedrifter med relevant internopplæring 
ved innføring av nye læreplaner   

- forslag til eventuelle andre implementeringstiltak 
 
Arbeidsutvalgets vurderinger: 
 
Arbeidsutvalget foreslår å opprette en egen arbeidsgruppe til å jobbe med denne 
problemstillingen. Anne Røvik Hegdahl melder seg til å sitte i gruppen, og oppfordrer 
andre rådsmedlemmer til å melde seg. Arbeidsgruppen jobber frem et utkast til svar på 
bestillingen som drøftes i neste rådsmøte. 
 
Det er allerede gjort mye arbeid på dette feltet, og AU mener det er viktig å bygge 
videre på dette.  
 
Vedlegg: Sak 4_Brev til faglige råd om oppfølging av deloppdrag om bedriftsintern 
opplæring  
 
Forslag til vedtak: Rådet oppretter en arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til 
oppfølging som legges frem i rådsmøtet 25. april 2019.  

Sak 5.1.19 Innspill til innføringstiltak for nye læreplaner på yrkesfag 
Utdanningsdirektoratet ber rådet om innspill til innføringstiltak for ny tilbudsstruktur og 
nye læreplaner på yrkesfag. Frist for innspill er 1. mars 2019. 
 
Utdanningsdirektoratet ønsker svar på følgende:  

− Hvilke temaer bør prioriteres hvis det skal utvikles en egen nettbasert 
kompetansepakke for å støtte innføringen av læreplaner for Vg3 opplæring i 
bedrift?  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-pa-yrkesfag/
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− Hvilke tiltak eller temaområder er det særlig viktig å informere om knyttet til 
innføringen av nye læreplaner på yrkesfag, og hvordan bør vi kommunisere 
disse tiltakene?  

 
Arbeidsutvalget mener det er behov for støttemateriell rettet spesielt for 
utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv. De ønsker innspill fra rådet på 
konkrete: 

− tiltak 
− målgrupper  

 
Vedlegg: Sak 5_ Innspill til innføringstiltak for nye læreplaner 
 
Forslag til vedtak: 
Fagansvarlig sender inn rådets innspill innen fristen. 

Sak 6.1.19 Sluttrapport fra utprøving av vekslingsmodeller v/Solveig Eldegard 

 
Viser til fellesdel av rådsmøtet. Utdanningsdirektoratet ber de faglige rådene vurdere 
anbefalingene i Fafos sluttrapport, oppsummert i kapittel 7.5 og 7.6, og komme med 
innspill til videre arbeid med vekslingsmodeller.  
 
I vurderingene bør rådene ha et blikk til pågående prosesser, den nye 
regjeringsplattformen og Lied-utvalgets mandat.  
 
Utdanningsdirektoratet har følgende spørsmål til behandling i de faglige rådene:  
 

- Hvordan stiller rådene seg til anbefalingene i rapporten?  
- Har rådene kjennskap til andre kilder eller erfaringer som bør tas med i 

vurderingen av videreføring av vekslingsmodeller?  
- Det kan virke mest sannsynlig at veksling videreføres som en del av 

muligheten for fleksibilitet i fag- og yrkesopplæringen. Hvordan stiller rådene 
seg til det?  

 
I tillegg stiller direktoratet følgende spørsmål til drøfting:  
 

- Hvilke begrunnelser har faglige råd for fag der ulike opplæringsmodeller er lite 
benyttet  

- hvorfor benyttes mulighetene i lite grad? - Hvilke begrunnelser har faglige råd 
for fag som i større grad benytter disse mulighetene – for - hvem og hvorfor 
benyttes ulike opplæringsmodeller? - Gitt at det er et ønske å øke bruken av 
alternative modeller i fagopplæringen, hva må vi gjøre - for å få det til? 

 
Utdanningsdirektoratet inviterte til avsluttende samling for utprøving av 
vekslingsmodeller 4.-5. februar 2019. Solveig Eldegard deltok på vegne av rådet. 
 
Forslag til vedtak: 
Foreligger ikke. 

Sak 7.1.19 Fylkesbesøk 2019 

I henhold til retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, faglige råd og Udir kan de 
faglige rådene søke om å gjennomføre ett fylkesbesøk i året. Hensikten med fylkesbesøk 
er dialog mellom rådene, fylkeskommunene, skolene og arbeidslivet om utfordringer i 
utdanningsprogrammet. Utdanningsdirektoratet ønsker å få en oversikt over hvilke råd 
som ønsker å søke om å gjennomføre fylkesbesøk i 2019.   
 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-vekslingsmodeller-i-fag--og-yrkesopplaringen/
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For å unngå for stor belastning på enkeltfylker ønsker vi å fordele fylkesbesøkene på 
ulike fylkeskommuner. I tillegg ønsker direktoratet at besøkene spres på ulike fylker, slik 
at informasjon om de faglige rådenes arbeid blir bedre kjent i flest mulig fylker. Vi ber 
derfor om at de faglige rådene setter opp to alternative fylker i sin søknad. 
Vi ber om begrunnet søknad for fylkesbesøk 2019 innen 20. februar 2019. 
 
Utdanningsdirektoratet kan ikke imøtekomme søknad om utenlandstur 
 
I sin behandling av saken hadde arbeidsutvalget opprinnelig et forslag om å søke om å 
bruke frigitte midler til å gjennomføre en utenlandstur.  
 
Etter en henvendelse til sekretariatslederen for å undersøke mulighetene for dette kom 
følgende svar: 
 

Utdanningsdirektoratet har tidligere finansiert en utenlands studiereise for de faglige 
rådene i oppnevningsperioden i tillegg til fylkesbesøk.  
Utdanningsdirektoratet besluttet i 2012 at studiereiser utenlands skulle opphøre. 
Begrunnelsen for dette vær at representantene i de faglige rådene er foreslått fra 
organisasjonene og oppnevnt som fagpersoner til arbeidet i rådene.   
 
Utdanningsmyndighetene legger således til grunn at representantene gjennom sin 
tilknytning til organisasjonen har nødvendig kunnskap om utviklingen i fagene.   
Direktoratet mener at bruk av offentlige midler heller skal benyttes til faglig aktivitet 
knyttet til problemstillinger/ utfordringer i de ulike utdanningsprogrammene.  
 
Med bakgrunn i ovennevnte kan Utdanningsdirektoratet ikke imøtekomme en søknad om å 
bruke midler til gjennomføring av utenlandstur i 2020. 
 

Forslag til vedtak: 
Rådet ønsker ikke å dra på fylkesbesøk i år, på bakgrunn av stor arbeidsmengde knyttet 
til læreplanarbeidet.  

Sak 8.1.19 Utdanningsprogramspesifikk del i matematikk og naturfag 

Rådet har fått tilsendt forslag til læreplaner i matematikk og naturfag. Læreplanene 
sendes på høring i midten av mars med høringsfrist i midten av juni. Direktoratet ber 
faglig råd om å lese læreplanene og å levere høringssvar. 
Arbeidsutvalget foreslår at rådet behandler denne saken i rådsmøtet 25. april 2019. 
Dersom det er tid i dagens rådsmøte kan rådet ha en innledende diskusjon rundt 
forslagene. 
 
Vedlegg: Sak 8_Forslag til læreplaner i matematikk og naturfag 
 
Forslag til vedtak: 
Rådet setter opp saken i rådsmøtet 25. april 2019. 

Sak 9.1.19 Orienteringssaker 

• Brev til Utdanningsdirektoratet 
o Behov for politiattest ved praksis i sikkerhetsfaget 
o Innspill til deloppdrag om bedriftsintern opplæring 

• Perioden for innspill til læreplaner i Vg2 og Vg3 yrkesfag 
Utdanningsdirektoratet har fått en henvendelse fra arbeidsutvalget i faglig råd for salg, 
service og reiseliv om endring av tidsrommet for innspillsrunden for Vg2- og Vg3-
læreplanene i fagfornyelsen yrkesfag. Vi forstår at det kan bli en utfordring at 
innspillsrunden er lagt til sommermånedene.  
 
Men, arbeidet med læreplanene på Vg2 og Vg3 starter opp i mars 2019. Vi har 10 
oppstartssamlinger utover hele måneden, og noen av samlinger er ikke før i slutten av 
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mars. Læreplangruppene må få nok tid til å levere en god læreplanskisse, og samtidig skal 
de ha nok tid til å ferdigstille læreplanene etter innspillsrunden, og før høringen i 
desember. Det medfører at innspillsrunden ikke kan starte før mot slutten av juni, og må 
avsluttes før september. Vi holder derfor på datoen vi har satt for publisering av 
læreplanskissene, dvs. 20. juni. Dersom vi ser at det er mulig å legge dem ut et par dager 
før gjør vi det. Vi ser imidlertid at vi kan strekke fristen for å gi innspill til 1. september. 
 
Innspillsrunden for skisser til læreplaner for Vg2 og Vg3, yrkesfag ligger da tilgjengelig på 
udir.no fra 20. juni til 1. september 2019.  
 
Vi ser fram til å motta innspill fra de faglige rådene og håper at den utvidede fristen bidrar å lette 
arbeidet noe. 

• Honorering av kontaktperson 
Utdanningsdirektoratet har besluttet at arbeidet med å være kontaktpersoner for de 
faglige rådene i arbeidet med nye læreplaner er av så stort omfang at det går utover den 
ordinære aktiviteten som er beskrevet i retningslinjene for rådsarbeidet. Kontaktperson fra 
de faglige rådene i arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag vil bli honorert med inntil 70 
timer etter gjeldende satser.   

• Ny regjeringsplattform 
Det som er nytt under «Yrkesfag» er markert i fet skrift 
 
«Det er stort behov for arbeidstakere med fag- og yrkesutdanning, og regjeringen mener 
derfor at det er nødvendig å heve statusen til yrkesfagene og redusere frafallet ved 
utdanningene (omformulering). Mesterbrev er like viktig som mastergrad. 
Fagutdanningene i videregående opplæring må bli mer praksisnære og mindre teoretiske. 
Det trengs flere læreplasser og flere tilpassede utdanningsløp. 
 
Regjeringen vil: 

o Åpne for flere tilpassede utdanningsløp, som vekslingsmodeller, praksisbrev og 
lærerkandidatordningen. 

o Fortsette arbeidet med å skaffe flere læreplasser, blant annet gjennom å bedre de 
økonomiske ordningene, digitale løsninger for formidling av læreplass, stille 
klare krav til det offentlige om å ta inn lærlinger og jobbe sammen med 
fylkeskommuner og arbeidslivet. 

o Gjennomføre tiltak som gjør det enklere å ta flere fagbrev for å møte 
endringer i arbeidslivets etterspørsel og krav til bredde i kompetanse. 

o Stille krav om at alle statlige etater og underliggende virksomheter skal ha 
lærlinger. 

o Gjennomføre fornyelsen av de yrkesfaglige studieprogrammene. 
o Innføre et nytt, praktisk og arbeidslivsrettet håndverksfag som valgfag i 

ungdomsskolen. 
o Gi arbeidslivet og partene større innflytelse over innholdet i yrkesopplæringen. 
o Utvikle modeller som bidrar til oppdatert og kvalitetssikret utstyr ved de 

yrkesfaglige studieretningene, og øke utstyrsstipendet for de dyrere yrkesfaglige 
studieretningene. 

o Fortsette satsingen på etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere gjennom 
yrkesfaglærerløftet. 

o Styrke hospiteringsordningen for yrkesfaglærere og videreføre lektor 2-ordningen. 
o Sette krav til at alle fylker må tilby YSK (Yrkes- og studiekompetanse), 

som kombinerer yrkesfag og studiespesialisering og hvor man oppnår 
studiekompetanse og fag/svennebrev på fire år, samt utvide ordningen til 
flere fag og skoler. 

o Vurdere mer fleksible løp innen yrkesfaglig opplæring, med utvidet 
mulighet for å kombinere praksis og skole. 

o Innføre lengre lærlingperioder for enkelte fag- og svennebrev, i samråd 
med partene i arbeidslivet. 

o Vurdere en tettere kobling mellom avgivende skoler og lærebedrifter også 
gjennom lærlingetiden.» 
 

• Lied-utvalgets delinnstilling 
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Liedutvalget leverte NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert til kunnskaps- og 
integreringsminister Jan Tore Sanner 10. desember 2018. Rapporten finner dere her. Det 
er et eget kapittel som omhandler innholdet og strukturen i de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene, med et delkapittel om utdanningsprogrammet service og 
samferdsel som er spesielt relevant for dette rådet. 

• Oppnevning av arbeidsgruppe til fordypningsområder Vg3 
Viser til sak i fellesdelen. Direktoratet har oppnevnt en arbeidsgruppe med representanter 
fra de faglige rådene, som med ut utgangspunkt i grunnlagsdokumentene skal utarbeide 
forslag til alternative modeller og nasjonale prinsipper og rammer for fordypning på Vg3.  
Arbeidsgruppen består av følgende medlemmer:   

o Liv Christiansen, FRTIP    
o Jørgen Leegård, FRBA   
o Espen Lynghaug, FRRM/ FRNA   
o Merethe Sutton, FRSSR    
o Hans Jacob Edvardsen, FREL     

Kristian Ilner er sekretær for arbeidsgruppen.   
 
Merethe Sutton og Terje Tidemann fra rådet meldte sin interesse, og ble foreslått som 
kandidater av arbeidsutvalget.  

• Opplæring i bedrift på Vg3 yrkeskompetanseløp  
Utdanningsdirektoratet har bedt om innspill på spørsmål knyttet til yrkesfaglig fordypning 
på Vg3 yrkeskompetanseløp. I dagens yrkesfaglige tilbudsstruktur finnes det tilsammen ti 
yrkeskompetanseløp. Direktoratet ber primært de faglige råd som har yrkeskompetanseløp 
i sin tilbudsstruktur gi tilbakemelding på oppdraget. Dette gjelder dermed ikke faglig råd 
for salg, service og reiseliv. Frist for tilbakemelding er 1. mars 2019. 

• Ny lærling 
Førsteårslærling Abdirahman Ahmed tar over for Hatice Bunsoon. 

• Arbeidsseminar for faglige råd 
Udir arrangerer et arbeidsseminar for arbeidsutvalgene i alle faglige råd og de yrkesfaglige 
teamene i Utdanningsdirektoratet. Seminaret vil bli arrangert på Sundvolden Hotell 26-27. 
februar 2019. Målet med seminaret er øke kvaliteten på arbeidet både i sekretariatet og i 
de faglige rådene. 

• Flere søker og flere får læreplass 
I 2018 var det over 29 000 søkere til læreplass, og rekordmange av disse, 74 prosent, fikk 
læreplass. De siste årene har andelen søkere som har fått godkjent lærekontrakt innen 
utgangen av året ligget rundt 70 prosent. Les mer om den publiserte statistikken her. 
Her finner dere en tilpasset tabell for lærefagene i utdanningsprogrammet salg, service og 
reiseliv. Som dere kan se i denne tabellen er det store fylkesvise forskjeller.  

• Ny tekst til fagligerad.no 

Sak 10.1.18 Eventuelt 

Sak 11.1.18 Forslag til saker på neste rådsmøte 

- Andre åpne innspillsrunde Vg1 
- Orientering fra ekstern læreplankoordinator Christine Bar 
- Innspill til læreplangrupper Vg2 og Vg3 
- Bestilling bedriftsintern opplæring 
- Høring -  Utdanningsprogramspesifikk del i de yrkesfaglige læreplanene i 

fellesfagene matematikk og naturfag 
 

Neste ordinære rådsmøte er 25. april 2019. Arbeidsutvalget oppfordrer 
rådsmedlemmene til å sende fagansvarlig innspill til saker frem mot AU-møtet 2. april.  

https://www.liedutvalget.no/news/nou-2018-15-kvalifisert-forberedt-og-motivert/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/yrkesfag/sokere-til-lareplass-2018/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/sokere-og-larekontrakt/sokere-sortert-etter-utdanningsprogram/?rapportsideKode=FOY_SL_Utdanningsprogram&filtre=Avgiver_FylkeID(-10)_KjoennID(-10)_KontraktsTypeID(1)_ProgramomraadeID(-29_-10_1408_1410_1412_1413_1414)_SektorTypeGruppeID(-10)_TidID(201612_201712_201812)_UngdomsrettID(-10)_VisAntallKontrakter(0)_VisAntallSoekere(0)&radsti=F
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/sokere-og-larekontrakt/sokere-sortert-etter-fylker/?rapportsideKode=FOY_SL_Fylker&filtre=Avgiver_FylkeID(-12)_KjoennID(-10)_KontraktsTypeID(1)_ProgramomraadeID(-10_1408_1410_1412_1413_1414)_SektorTypeGruppeID(-10)_TidID(201812)_UngdomsrettID(-10)_VisAntallKontrakter(0)_VisAntallSoekere(0)&radsti=F!(1)_(*)_(1.*)
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