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Innkalling til rådsmøte 14. februar 2019 / FRNA  
 
 

Tid:  Torsdag 14. februar 2019 kl. 10.00 – 16.00 

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

 

Part Tilstede Meldt forfall 

Arbeidsgiver Inger Johanne Sveen, Spekter 

Espen Lynghaug, NHO Mat og drikke  

Øyvind Andre Haram, Sjømat Norge 

Jørn Lileng, Skogbrukets Landsforening 

 

Bjørn Lauritzen, MEF  

 

Arbeidstaker Arvid Eikeland, Fellesforbundet  

Audun Stautland, Norges Fiskarlag 

Erlend Hanssen, Norsk Sjømannsforbund 

 

Astrid Mikalsen, Norsk 

Sjømannsforbund 

 

Pedagogisk 

personell 

Henning Bratthammer, Utdanningsforbundet 

Terje Bolstad, Utdanningsforbundet 

Bjørn Jensen, Skolenes landsforbund 

 

Annen 

organisasjon 

Inger Anita Smuk, Norske Reindriftsamers 

Landsforbund 

 

KS Arne Jostein Vestnor Bodil Onsaker Berg  

(vara også forfall) 

Elevrepresentant Emelie Kjærnli Kristiansen, Elevorganisasjonen  

Sekretariat/Udir Jo Ulrik Lien  

 

 

Dagsorden for møte 1– 2019 

 

1.1.19  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

1.2.19 AU orienterer 

1.3.19  Status med læreplanarbeidet 

1.4.19 Fylkesbesøk 20-22.mai 

1.5.19 Innføring av Yrkesfaglig fordypning på yrkeskompetansefag 

1.6.19 Nye læreplaner i matematikk og naturfag: Yrkesretting  

1.7.19 Innspill til innføringstiltak: Implementering av nye læreplaner og 

tilbudstruktur 

1.8.19  Vekslingsmodeller 

1.9.19 Eventuelt 
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DAGSORDEN  

 

1.1.19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

1.2.19 AU orienterer: 

 Arbeidsseminar for AU og Utdanningsdirektoratet 

 

Sekretariatet planlegger 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. 

1.3.19  Status med læreplanarbeidet  

 

Kontaktperson fra rådet orienterer om status for læreplanutviklingen. Læreplangruppen i Vg1 

naturbruk sitt læreplanutkast er sendt på en innspillsrunde med høringsfrist 18.februar.  

 

- Lenke til læreplanutkast i Vg1 naturbruk 
 

- Lenke til høringen 

 

Læreplangruppene på Vg2 og Vg3 starter sitt arbeid den 5. og 6. mars. 

 

Forslag til vedtak:  

Faglig råd for naturbruk tar informasjonen til orientering 
 

1.4.19 Fylkesbesøk 20-22. mai 

 

Hvilke problemstillinger vil være relevant å ta opp på fylkesbesøket?  

 

Arbeidsgruppen har laget et program for fylkesbesøket 20-22.mai i Hedmark.  

 

Foreløpig program 

 

Mandag 20. mai  
1000 – oppmøte Gardermoen transport vider med minibuss til Sønsterud 

1200 Lunsj Sønsterud, Flisa 

1300 – 1500 Orientering/befaring om skolen – tema er skogsoperatørutdanningen ved skolen. 

1500-1600 – forflytning til Scandic Elgstua Hotell Elverum 

1600-1800 – Rådsmøte m/fylkeskommunen  

  

Tirsdag 21. mai 

1000-1100 – møte med Glommen Skog i Elverum 

1100-1200- Lunsj 

1200-1300- Befaring Johansen skogsdrift, et eller annet sted i skauen ved Elverum 

(lærlingebedrift) 

1300-1400 – Reise til OKAB Hedopp, på Rudshøgda 

1500-1600 – Presentasjon av Skogkurs, Honne 

1600-1700 – Avreise til Toten Hotell Sillongen for middag og overnatting 

  

Onsdag 22. mai 

1000 – 1100 – Starum Hestesenter på Lena 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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1130-1230 Lena-Valle vgs. - landbrukskole 

1230-1300 Lunsj 

1300 – Avreise til Gardermoen 

 

Innspill fra AU:  

- Ønsker oppstart kl. 9.00 tirsdag og onsdag 

- Vi må passe på at det blir nok tid til møte med OKAB og fylkeskommunen. 

 

Forslag til vedtak:  

Fagansvarlig skriver en begrunnet søknad til Udir basert på diskusjonen 

 

1.5.19 Nye læreplaner i matematikk og naturfag: Yrkesretting  

 

I de nye læreplanene skal det innføres en utdanningsprogramspesifikk del i de yrkesfaglige 

læreplanene i fellesfagene matematikk og naturfag. Det antydes et omfang på omlag 20—30 %.  

 

Læreplanene går ut på høring i midten av mars med høringsfrist i midten av juni. Vi ber faglig 

råd om å lese læreplanene og å levere høringssvar. 

 

Forslag til vedtak:  

Med utgangspunkt i diskusjonen formulerer fagansvarlig/AU et svar til Utdanningsdirektoratet.  

 

1.6.19  Innføring av Yrkesfaglig fordypning på yrkeskompetansefag 

 

 

Fagansvarlig innleder saken. Utdanningsdirektoratet (Udir) fikk gjennom oppdragsbrev 10-18 

Implementering av ny yrkesfaglig tilbudsstruktur følgende deloppdrag1: 

 

Direktoratet skal vurdere om det skal innføres yrkesfaglig fordypning på Vg3 

yrkeskompetanseløp. Dette for å bidra til at elevene får muligheter til opplæring i 

arbeidslivet i løpet av det tredje skoleåret. 

 

Vedlagt følger en bestilling til faglige råd med yrkeskompetanseløp i utdanningsprogrammet.  

 

 

1.7.19 Innspill til innføringstiltak: Implementering av nye læreplaner og 

tilbudstruktur 

 

I fellesmøtene forrige rådsmøte ble rådene informert om arbeid med innføringstiltak for ny 

tilbudsstruktur og nye læreplaner på yrkesfag fra 2020. Utdanningsdirektoratet ønsker innspill 

som kan bidra i arbeidet med innføringen.  

 

Kompetansetiltak:  

Utdanningsdirektoratet arbeider nå med å utvikle en nettbasert kompetansepakke. 

Kompetansepakken er tiltak vi planlegger for å støtte skoler og skoleeiere i arbeidet med å 

innføre nytt læreplanverk og skal bidra til felles prosesser for innføring av nye læreplaner. 

Kompetansepakken vil være fagovergripende.  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?  

Det tidligere etterutdanningsmateriellet for yrkesfag har blitt oppdatert, og foreligger i dag som 

nettressurser på Udir.no: 

 

 Er det behov for andre typer støtteressurser på Udir.no i tillegg til disse nettressursene?  

                                                           
1 Kunnskapsdepartementet 2018 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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 I så fall, hvilke typer støtteressurser er det behov for, og for hvilken målgruppe? 

 

Utdanningsprogrammene - Informasjon og dialog: 

Vi informerer om prosessen for innføring av ny tilbudsstruktur og nye læreplaner på yrkesfag i 

planlagte konferanser og samlinger så langt vi har kapasitet til det.   

 

 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?  

Vedlegg: Innføringstiltak 

 

Forslag til vedtak: 

Fagansvarlig videreformidler innspillene til Utdanningsdirektoratet. 

 

1.8.19 Vekslingsmodeller 

 

Se sakspapirer til fellesdelen.  

 

1.9.19 Eventuelt 
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