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DAGSORDEN  

 

2.1.19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

2.2.19 AU orienterer: 

 

 Arbeidet med å utrede behovet for nytt fagbrev: Havbrukstekniker 

 

Den 6.12.2017 vedtok rådet å nedsette en arbeidsgruppe som skulle vurdere behovet for 

kompetanse som havbrukstekniker.  

 

Flere innad i Fellesforbundet er skeptiske til et nytt fagbrev som havbrukstekniker. Kanskje kan 

en fordypning på Vg3 være en løsning innenfor eksisterende fagbrev.  

 

Behovet for et eget fagbrev har vært utredet lenge. Bedrifter, skoler og lærere er tydelige på at 

det eksisterer et udekket behov. Hvis du kommer ut i havbruket må du forholde deg til den nye 

teknologien. Det er mangel på kvalifiserte lærlinger og ungdommen får gjerne ikke mulighet til å 

lære om den store nye teknologien. I dag er fagarbeideren avhengig av å lære dette i etterkant, 

og vil ofte ikke være kvalifisert til jobbene.  

 

 Arbeidsseminar for AU og Utdanningsdirektoratet 

Arbeidsutvalget orienterte om seminaret på Sundvolden Hotell den 26. -27. februar. Målet med 

seminaret var å øke kvaliteten på arbeidet både i sekretariatet og i de faglige rådene. 

 

De faglige rådene var enige om at fellessamlingen før rådsmøtene var lite tilfredsstillende, og at 

vi ønsket andre samarbeidsformer. Rådet har tidligere meldt inn behov for større samarbeid 

mellom de faglige rådene. Det er en del felles problemstillinger som vil være et godt grunnlag for 

diskusjoner. Det er viktig å se på hele varekjeden.  

 

Representantene fra faglige råd ønsket også en bedre dialog med Samarbeidsrådet for 

yrkesopplæring (SRY). SRY skal se de lange linjene, og flere mente at SRY i for liten grad setter 

dagsorden.  

 

Andre diskusjoner handlet om forankring i egen organisasjon, forbedring av saksfremlegg og 

cover-notater. Deltagerne var enige om at arbeidsseminaret bør gjennomføres en gang i året. Det 

var en fin dialog – og det var også en del fra Utdanningsdirektoratet som så utfordringer internt.  

 

 

 Henvendelse fra Arbeidstilsynet 

Arbeidstilsynet har sendt en felles henvendelse til faglige råd. I henvendelsen oppfordres faglige 

råd til å anbefale at arbeidsliv og arbeidsmiljø inkluderes i fremtidens læreplaner. 

 

 Søknad fra Gartnerforbundet 
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Gartnerforbundet har sendt en ny søknad om 2+2-modell. Rådet ønsker å behandle søknaden så 

snart som mulig. Søknaden inneholder også en støtteerklæring fra Mære som var skeptiske til 

delrapporten på dialogkonferansen til Faglig råd for naturbruk. 

 

2.3.19  Orientering om læreplanarbeidet  

 

Koordinator for læreplanarbeidet innenfor naturbruk, Trine Merethe Paulsen, orienterte om 

arbeidet med nye læreplaner.  

 

Læreplangruppene i Vg2 og Vg3 er i gang med arbeidet. På Utdanningsdirektoratets nettsider kan 

rådet se hvem som sitter i læreplangruppene.  

 

I de fleste fagene innenfor naturbruk så er det ikke grunnleggende endringer i det faglige 

innholdet. Det er den nye læreplanstrukturen og formen på innholdet som tar mest tid. 

Tidsrammen er en utfordring og noen av læreplangruppene sliter med sjangerkravene. Det 

brukes mye tid for å få formuleringene etter malen til Utdanningsdirektoratet.  

 

Det er mange styringsdokumenter, og de er i liten grad tilpasset yrkesfag. Læreplangruppene fikk 

et dokument som heter «Skrivehjelpen» der det kun var eksempler fra fellesfagene. Noen 

opplevde at Skrivehjelpen la en del føringer utover retningslinjene, og det har vært en del 

diskusjon om det. Som følge av tidspress ble ikke dokumentet lagt frem for faglige råd.   

 

Det blir bare en innspillsrunde på læreplanene i Vg2 og Vg3.  

 

Det har blitt laget et nytt verktøy som heter «Læreplanutvikleren». Læreplangruppene kan her 

koble kompetansemål til kjerneelementer, tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter. 

Kompetansemål kan også kobles andre kompetansemål for vise progresjon. 

   

Læreplangruppen kan også legge inn en beskrivelse og forklaringer. For eksempel definere et 

begrep som kan tolkes på ulike måter. Koblingene og forklaringene kommer ikke på høring, men 

man vil se det i læreplanvisningen i etterkant. Som følge av tidspresset er det ikke nok tid til å 

lage og kvalitetssikre koblingene. Jeg tror at løsningen blir å gjøre dette i etterkant. Verktøyet er 

kjempebra, men hvis man først skal presentere det så må det holde et visst nivå.  

 

Koordinator har blitt spilt inn at det ikke er riktig å bruk «om faget» i entall. Dette er visst 

vanskelig å endre som følge av datasystemene.  

 

Om Hovslagerfaget 

 

Det er ingen skoler som har noe reelt tilbud for hovslagerne. Dette fører til at elevene ikke har et 

godt nok grunnlag når de skal ut i bedrift.  

 

Salmaker for hest har diskutert en løsning sammen med hovslagerfaget. Det er snakk om et 

felles Vg2. En representant for salmakerfaget er derfor invitert til neste læreplansamling på 

Gardemoen. Kunnskapsdepartementet har vært åpen for diskusjonen. Finnes det nok 

felleselementer? Vil de enes om et felles faglig innhold? Vil et slikt Vg2 klare å rekruttere elever? 

 

Rådet ønsker å ta opp diskusjonen på Norsk Hestesenter, der de både har lærlinger innenfor 

hovslagerfaget og salmakerfaget. Er dette fornuftig eller bærer vi høy til en død hest? Det burde 

nok være en landslinje – eller en felles utdanning i Norden.   

 

Vedtak:  

Faglig råd for naturbruk tar informasjonen til orientering 
 

2.4.19 Læreplan i Vg1 naturbruk: Andre innspillsrunde 
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Utdanningsdirektoratet ber om innspill til andre utkast til læreplan i Vg1 naturbruk. Faglig råd for 

naturbruk har tidligere gitt tilbakemeldinger på den innledende delen av læreplanen – Om faget – 

inkludert kjerneelementer: 

 
Faglig råd for naturbruk ønsker ikke å gå i detaljer på høringsutkastet, og vil derfor kun foreslå noen 
overordnede temaer som kan innarbeides i større grad:  
(1) Klima  
(2) Arbeidsliv  
(3) Teknologiske endringer 
(4) Globalisering  

 

 

Vedtak:  

Faglig råd for naturbruk mener at læreplanen fremstår som fornuftig og gjennomtenkt. 

Læreplangruppen har gjort en god jobb, og rådet setter pris på den praktiske tilnærmingen. 

Rådet savner imidlertid et mål som fokuserer på det å utføre praktisk vedlikehold og 

reparasjoner.  

 

2.5.19 Høring: nye læreplaner i grunnskolen og gjennomgående fag i 

videregående opplæring.   

 

Utdanningsdirektoratet har lagt ut forslag til nye læreplaner i grunnskolen, gjennomgående fag i 

videregående samt noen programfag. I de nye læreplanene skal det innføres en 

utdanningsprogramspesifikk del i de yrkesfaglige læreplanene i fellesfagene matematikk og 

naturfag. I forrige rådsmøte mente rådet at eksemplene rådet ble forelagt ikke var tilpasset 

yrkesfag på en god nok måte.  

 

Henning Bratthammer har la frem et forslag til andre kompetansemål til diskusjon. Rådet var 

enige om at forslaget var en stor forbedring, og ønsket at Terje Bolstad tilpasser utkastet til den 

blå næringen. Høringsfristen er 18. juni 2019 

 

Vedtak:  

Terje Bolstad ser over utkastet og fagansvarlig lager et utkast til høringssvar.  

 

2.6.19  Arbeidsgruppe fordypninger på Vg3 

 

Espen Lynghaug innledet saken. Direktoratet har besluttet å oppnevne en arbeidsgruppe 

bestående av representanter fra faglige råd som skal foreslå nasjonale prinsipper og rammer for 

fordypninger.  

 

Arbeidsgruppen har lagt seg på linje med retningslinjene. Om fordypningene skal stå på fag- og 

svennebrevet eller som vedlegg er åpent. Kunnskapsdepartementet mente at det skulle stå som 

et vedlegg.  

 

Fordypning kunne vært et verktøy i flere av lærefagene. Bøting er for eksempel etterlyst av 

mange bedrifter i innenfor fiske og fangst. Innenfor akvakultur er det er mange nye områder som 

er godt egnet for denne fordypningmodellen. En fordypning på fjernforing for eksempel.  

 

Det er ikke hensiktsmessig med prøvenemder i de ulike fordypningene. Da drar man opp en stor 

diskusjon knyttet til økonomi.  

 

 

Vedtak: Faglig råd for naturbruk slutter seg til notatet og anbefaler arbeidsgruppens forslag til 

retningslinjer. 

 

2.7.19 Finansiering av læremidler 
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Utdanningsdirektoratet lyser årlig ut tilskudd til utvikling av læremidler innen fire kategorier: 

smale fagområder, særskilt tilrettelagte læremidler, læremidler for minoritetsspråklige elever og 

universell utforming av læremidler innenfor alle fag og trinn.  

 

Vedtak: 

Faglig råd for naturbruk viser til Utdanningsdirektoratet behovskartlegging for tilskudd til 

læremidler innenfor smale fagområder.  

 

Det er ikke gitt at de nye utdanningsprogrammene bør prioriteres – det er også andre endringer 

som Utdanningsdirektoratet bør prioritere. Naturbruk får et nytt lærefag, dyrefaget, og her vil det 

være behov for læremateriell.  

 

Rådet har fått innspill fra gartnernæringen om at læremidlene er utdaterte, og at behovet for 

digitalt læremateriell er stort. Innenfor akvakultur er endringstakten stor, og digitalt materiell vil 

være svært hensiktsmessig.  

 

Fra vårt ståsted er det rimelig at fag får tilrettelagt digitalt læremateriell ved behov.  

 

2.8.19 Innspill til Lied-utvalget 

 

Det arrangeres et møte mellom faglige råd og representanter fra Lied utvalget torsdag 9. mai 

2019. AU vil delta på møtet fra Faglig råd for naturbruk og ber om innspill og saker som bør 

legges frem for Lied-utvalget.  

 

 

 Hvordan skal vi gi elevene den oppfølgingen de trenger? Gartnernæringen føler 

seg stemoderlig behandlet på Vg2. Det kommer av at det er så lav søking.   

 

 Regionale kompetansesentre er ekstremt viktige og det må sees i sammenheng 

med regionreformen.  

 

 Utfordringer med kompetanse som ligger mellom ulike utdanningsprogram. 

F.eks. teknisk og biologisk kompetanse. Vi har jo ikke skoler som kan utdanne 

en sånn kandidat. Kunne man finne en bedre løsning på dette? 

 

 Det bør bli lettere å sende elever over grensene – systemet med å kjøpe plasser 

er ikke tilfredsstillende.  

 

 Presset for å få mye teori inn på Vg1 og Vg2 er for stort. Er yrkesfagene 

praktiske nok? Elever søker seg gjerne inn på yrkesfag fordi de er praktisk 

interessert. 

  

 Det må bli større samsvar mellom forventningene til ungdommen og innholdet i 

faget. Læreren må dekke kvalifikasjonene og fremme lærelyst og motivasjon. 

  

 Om vi ønsker å styrke videregående opplæring, er vi nødt til å gi lærerne bedre 

muligheter og vilkår for å gjøre jobben sin. Lærerne er meget viktige i 

skolesamfunnet som rollemodeller og kunnskapspersoner. Nå kreves det både 

tettere oppfølging av elevenes personlige og sosiale utvikling, samt mer 

innovative undervisnings– og vurderingsmetoder. Dette fordrer høyt tidsbruk og 

tettere samarbeid mellom lærere. Lærerrollen har endret seg og dette må 

Liedutvalget ta inn over seg i det videre utredningsarbeidet. 

 

Vedtak: Arbeidsutvalget tar med seg innspillene fra rådet.  
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2.9.19 Fylkesbesøket 2019 

Arbeidsgruppen orienterte om programmet for fylkesbesøket i Hedmark.  

 

Oppmøte 20. mai kl. 9:45 på Gardermoen. Det er bestilt minibuss til hele besøket. 

Et mer detaljert program blir sendt ut 13.05. 

 

 
 

Vedtak: 

Faglig råd for naturbruk tar informasjonen til orientering 

 

2.10.19 Søkertall, gjennomføring og overganger i naturbruk. 

Fagansvarlig presenterte søkertall, overgangstall og gjennomføringstall for rådet.  

 

Hestefaget skiller seg ut fra de andre lærefagene:  

 En svært høy andel av lærlingene i hestefaget fullfører ikke med fagbrev.  

 Svært høy overgang til påbygg fra Vg2 heste- og hovslagerfag.  

Erfaringene fra rådet er at det kan være et manglende samsvar mellom lærlingens forventninger 

og arbeidet lærlingene blir satt til å gjøre i læretiden. Lærlingene kan ha lange dager i stallen når 

MANDAG 20.5:   

Kl. 09:45 Oppmøte Gardermoen  

Kl. 10:00  Avreise med minibuss fra Gardermoen  

Kl. 12:00 - 15:00  Lunsj og skolebesøk Solør vgs, avd. 

Sønsterud 

Kl. 15:00  Avreise til Scandic Elgstua  

Kl. 16:00 - 18:00 Rådsmøte m/avdelingssjef for fag- og yrkesopplæring Turid Borud   

Kl. 19:00   Middag (elg) Scandic Elgstua 

   

   

TIRSDAG 21.5:   

Kl. 08:40 Oppmøte i resepsjonen  

Kl. 09:00  Bedriftspresentasjon Glommen Skog 

Kl. 10:00 Bedriftsbesøk (lærebedrift) Johansen Skogdrift 

Kl. 11:30 Lunsj  Myklegard 

Kl. 12:45 Avreise m/ lite gårdsbesøk på veien  

Kl. 14:00 Besøk på Mjøstårnet og Wood hotel  

Kl. 14:45 

 

 

Kl. 16:00 

Kl. 17:00 

Kl. 19:00 

Møte med OKAB 

 

 

Avreise til Honne hotell og konferansesenter 

Presentasjon av Skogkurs v/direktør Eva Skagestad 

Middag 

 

Opplæringskontorene 

for anleggs- og 

bergfagene   

 

 

Honne hotell og 

konferansesenter 

 

ONSDAG 22.5:   

Kl. 09:00 Avreise til Lena-valle vgs, avd. Presteseter  

Kl. 09:45 Skolebesøk, inkludert lunsj på skolen Lena-valle vgs, avd. 

Presteseter 

Kl. 12:00 

Kl. 12:30 

Avreise  

Besøk på Norsk Hestesenter 

 

Kl. 13:30  Avreise til Gardermoen m/ is-stopp på Billit-kiosken hvis det er fint vær  

Kl. 15:00 Ankomst Gardermoen  
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hovedinteressen er å ri. Det kan også være urealistiske forhåpninger til jobbmulighetene etterpå. 

  

Det er gjerne de elevene som er teoretisk sterke som velger påbygg etter Vg2. Disse er viktige 

for naturbruk i og med at de tar høyere utdannelse og på den måten representerer utdannelsen i 

naturbruk på en god måte. 

 

Vedtak: 

Faglig råd for naturbruk tar informasjonen til orientering. Statistikken følges opp videre.   

 

2.11.19 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt 
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