
FAGLIG RÅD FOR RESTAURANT- OG MATFAG 
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 
 
 
 
 

 
Vår dato: 
06.02.2019 
Vår referanse:  
 

 
Deres dato: 
 
Deres referanse: 
 

 
    

    
    

    
    
    

    

    

    

Innkalling m/sakspapirer til rådsmøte nr. 1 2019 

 

Dato: 13.02.2019 

Fellesdel: 10.00-11.00 

Tid: 11.30 – 16.00 

Sted: Utdanningsdirektoratet, Oslo. 

 

 

Innkalt  

Espen Lynghaug        NHO Mat og Drikke  

Gunnar Bakke        NHO Mat og Drikke 

Camilla Rambø        NHO Reiseliv 

Astri Sjåvik        KS 

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 

 

Fra Utdanningsdirektoratet 

Jo Ulrik Lien             AFO    
 

Dagsorden rådsmøte 

1.1.2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2.1.1 2019 Innspillsrunde: Skisse til ny læreplan i Vg1 

2.1.2 2019 Videre arbeid med læreplaner 

3.1.2019 Søknad om fylkesbesøk 2019 

4.1.2019 Læreplaner i matematikk og naturfag: Yrkesretting  

5.1.2019 Innspill til innføringstiltak: Implementering av nye læreplaner og tilbudsstruktur 

6.1.2019 Kryssløp fra alle Vg2 til Vg3 ferskvarehandler 

7.1.2019 Nytt navn på Vg2 kjøttfag og næringsmiddelindustri 

8.1.2019 Endring av navn på fagarbeider i industriell matproduksjon 

9.1.2019 Orienteringssaker 

10.1.2018 Eventuelt 
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1.1.2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjent 

 

2.1.1.2019 Innspillsrunde: Skisse til ny læreplan i Vg1 

 

Helga Hjeltnes orienterer om læreplanarbeidet på Vg1. Læreplangruppen i restaurant- og matfag 

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

 

- Lenke til læreplanutkast i Vg1 restaurant- og matfag 

 

- Lenke til høringen 

 

Forslag til vedtak: 

Fagansvarlig lager et utkast til innspill basert på diskusjonen i rådet.  

 

2.1.2.2019 Videre arbeid med læreplaner 

 

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

om det videre arbeidet med læreplaner.  

 

 

Forslag til vedtak:  

Faglig råd for restaurant- og matfag tar informasjonen til orientering.  

 

3.1.2019  Søknad om fylkesbesøk 2019 

 

I henhold til retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, faglige råd og Udir kan de faglige 

rådene søke om å gjennomføre et 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.   

 

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. 

 

Direktoratet ber om at begrunnet søknad for fylkesbesøk 2019 innen 20.2.2019. 

 

Forslag til vedtak:  

Rådet diskuterer fylkesbesøket i lys av prioriteringsområdene for 2019. 

Med utgangspunkt i diskusjonen formulerer AU en begrunnet søknad til Utdanningsdirektoratet.  

  

 

Prioriteringsområder 2019 
 
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.  

 

 

4.1.2019  Nye læreplaner i matematikk og naturfag: Yrkesretting  

https://hoering.udir.no/Hoering/v2/317?notatId=620
https://hoering-publisering.udir.no/317/uttalelser
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I behandlingen av Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av 

Kunnskapsløftet ble det bestemt at det skal utvikles utdanningsprogramspesifikke deler i 

læreplanene for 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 AU et svar til Utdanningsdirektoratet.  

 

5.1.2019  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?  

 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?  

 

Forslag til vedtak: 

Fagansvarlig videreformidler innspillene til Utdanningsdirektoratet.  

 

6.1.2019 Kryssløp fra alle Vg2 til Vg3 ferskvarehandler 

 

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

Espen Lynghaug presenterer argumentene til rådet.  

 

Forslag til vedtak: 

Basert på diskusjonen i rådet og tilsendte argumenter lager fagansvarlig et utkast til søknad til 

Kunnskapsdepartementet.  

 

 

7.1.2019 Nytt navn på Vg2 kjøttfag og næringsmiddelindustri 

 

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

dekkende. Arbeidsgruppen (Merete Helland og Espen Lynghaug) har sett videre på diskusjonen 

fra forrige rådsmøte og presenterer sine vurderinger. 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/stotte-til-innforing-av-nye-lareplaner/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/etterutdanningsmateriell-fag-og-yrkesopplaring/
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Forslag til vedtak: 

Faglig råd for restaurant- og matfag vedtar at Vg2 kjøttfag og næringsmiddelindustri bør bytte 

navn til Vg2 Mat og prosess. 

 

8.1.2019 Endring av navn på fagarbeider i industriell matproduksjon 

Faglig råd for restaurant- og matfag ønsker å søke om navnendring for fagarbeider i industriell 

matproduksjon. Arbeidsgruppen, bestående av Espen Lynghaug og Merete Helland har funnet et 

treffende navn og utarbeidet en begrunnelse.  

 

Forslag til vedtak:  

Faglig råd for restaurant- og matfag vil søke om å endre navn fra fagarbeider i industriell 

matproduksjon til prosessoperatør i matindustrien.  

 

9.1.2019 Orienteringssaker 

 

 Oppnevning av arbeidsgruppe til fordypningsområder Vg3 

 Arbeidsseminar med AU og Udir 26-27. februar 

 Honorering av arbeid som kontaktperson i læreplanarbeidet 

 

 

10.1.2019 Eventuelt 

 

 

 

  

 

 

 


