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1.2.2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

  

Vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjent. En sak til eventuelt. 

 

2.2.1.2019 Andre innspillsrunde på læreplan Vg1 

Utdanningsdirektoratet ber om innspill til andre utkast til læreplan i Vg1 restaurant- og matfag. 

Faglig råd for restaurant- og matfag har tidligere gitt tilbakemeldinger på den innledende delen 

av læreplanen – Om faget – inkludert kjerneelementer: 

 

Utdanningsdirektoratet ønsker nå innspill på kompetansemålene og innholdet i hele læreplanen. 

Lenke til andre utkast til læreplan i Vg1 restaurant- og matfag  

 

Vedtak: 

 Faglig råd for restaurant- og matfag har følgende innspill til læreplanskissen: 

1. De praktiske ferdighetene skal stå i første rekke. Det er ønskelig med en mer praktisk 

tilnærming, og bruken av verb er for teoretisk. Et eksempel kan være følgende 

kompetansemål:  «gjere greie for førstehjelp som er relevant for fagområdet».  

Det vil være mer hensiktsmessig å større grad benytte praktiske verb som å utføre, demonstrere, 

praktisere. Det er spesielt viktig med hensyn til frafallsproblematikken i utdanningsprogrammet. 

2. En reduksjon fra tre til to programfag kan få konsekvenser dersom det ikke blir en form for 

vekting av karakterene. Det blir en programfagskarakter mindre, og fellesfagene vil da telle mer 

en programfagene. Dette må læreplangruppen ta med i sine vurderinger. 

3. I dette utkastet er det flere kompetansemål enn i den forrige læreplanen. Et av formålene med 

fagfornyelsen er å redusere antall kompetansemål.   

4. Flere av kompetansemålene er overlappende og til forveksling like. 

5. Arbeidsliv bør også inn i tverrfaglige temaer. Partssamarbeidet, arbeidsmiljø og det 

psykososiale kan gjerne konkretiseres ytterligere i hele læreplanen. Rådet støtter innspillet fra 

Arbeidstilsynet. 

 

2.2.2.2019 Videre arbeid med læreplaner 

 

Helga Hjeltnes orienterte rådet om det videre arbeidet med nye læreplaner.  

 

Arbeidet med læreplaner på Vg2 og Vg3 startet i mars 2019. De aller fleste gruppene kom godt i 

gang. Noen læreplangrupper tok imidlertid frem gamle læreplaner. Som kontaktperson så har jeg 

brukt tid på å orientere om det sentrale innholdet og sørge for at dette blir ivaretatt. Det har ikke 

vært noen store avvik på dette. Det er imidlertid store forskjeller mellom fag på antall 

kompetansemål.  

 

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. 

 

I arbeidet med nye læreplaner har det kommet frem forslag til navneendringer. Et forslag er å 

endre yrkesbetegnelse fra servitør til kelner. Ved å bytte navn til kelner kan man skille 

fagarbeidere fra ufaglærte servitører. Det har også kommet innspill på ernæringskokk ikke er en 

tilfredsstillende tittel.  

 

https://hoering.udir.no/Hoering/v2/368?notatId=776
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Innspillsrunden på læreplanene i Vg2 og Vg3 er fra 20.juni til 1.september. Siden innspillsrunden 

er i ferien ønsker rådet å utsette fristen til 30.september.  

 

Utdanningsdirektoratet ønsker ikke å utsette fristen 1. september. Læreplangruppene trenger 

denne tiden til å bearbeide innspillene, og læreplangruppene har nå kun to måneder på seg. 

 

Læreplanarbeidet går fort, og rådet vurderer å søke om å utsette innføringen av læreplaner på 

Vg2 og Vg3. Tempoet må ikke bli viktigere enn resultatet.   

 

Vedtak:  

Faglig råd for restaurant- og matfag vil ha et ekstraordinært rådsmøte 26. august. I dette 

rådsmøte vil rådet utarbeide svar på innspillsrunden.  

 

3.2.19 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. 

 

Vedtak: Høringssvar blir utarbeidet i et utvidet AU-møte 23. mai. Espen Lynghaug og Emil Røys 

Reite deltar på AU-møte. Rådsmedlemmer oppfordres til å sende innspill til fagansvarlig.   

 

4.2.2019  Fordypningsområder 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 hatt noen møter og har kommet med retningslinjer for en felles modell.  

Arbeidsgruppen utreder hvordan en slik modell skal se ut, og har lagt seg på en modell som 

ligger tett på rammeverket til Kunnskapsdepartementet.  

 

Er det nødvendig med fordypninger når det i praksis er slik det allerede gjennomføres i dag? 

Arbeidsgruppen burde også være sikre på at fordypninger ikke fører til at fagarbeideren ikke får 

jobb andre steder.  

 

Fordypninger kan være et nyttig verktøy å ha i verktøykassen. Kanskje kommer et faglig råd opp 

i en situasjon der det er bedre å ha fordypninger i et lærefag enn runde læreplanmål. I noen 

tilfeller vil et faglig råd si at fordypninger vil være hensiktsmessig.  

 

Vedtak: Faglig råd for restaurant- og matfag slutter seg til notatet og anbefaler arbeidsgruppens 

forslag til retningslinjer. 

  

 

5.2.2019  Deltakelse i møte med Liedutvalget 09.05.2019  

 

Det arrangeres et møte mellom faglige råd og Lied-utvalget torsdag 9. mai 2019. I tillegg til 

Helga Hjeltnes er det åpent for at to flere rådsmedlemmer melder seg på. Rådet bes om å lese 

vedlagt saksdokument og komme med innspill og saker som bør legges frem for Lied-utvalget.  

 

- Roller og ansvar i fag- og yrkesopplæringen: Faglige råd skulle hatt mer innflytelse på fag- 

og yrkesopplæringen. Det er en tendens til at faglige råd kun blir et høringsorgan for et 

stort byråkrati. Yrkesopplæringsnemda og faglige råd blir sittende på tribunen. En 

mulighet kan være å ta tilbake sekretariatsfunksjonen.  

 

- Dobbeltkompetanse: Kompetanse som går på tvers av utdanningsprogram – teknologi og 

elektro blir viktigere på flere områder, men kompetansen er plassert i andre 

utdanningsprogram. Fremtidens skole burde tegnes på nytt.  

 

- Regionsreformen burde tas opp til diskusjon.  

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner--horinger-og-innspillsrunder/
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Vedtak:  

Camilla Rambø og Helga Hjeltnes deltar på møte med Liedutvalget, og tar med seg innspillene fra 

rådet.  

 

6.2.2019 Læremiddelutvikling i smale fagområder innenfor yrkesfaglige 

utdanningsprogram: Behovskartlegging for 2019 

 

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 restaurant- og matfag viser til Utdanningsdirektoratets behovskartlegging for 

tilskudd til læremidler innenfor smale fagområder.  

 

Vi har tidligere gitt tilbakemelding på behov for utvikling av digitale læremidler innenfor baker og 

konditor både i 2017 og 2018. Utdanningsdirektoratet har ikke prioritert dette behovet. Det er 

ikke gitt at de nye utdanningsprogrammene bør prioriteres – det er også endringer i Vg2 i 

restaurant- og matfag. 

 

Faglig råd for restaurant- og matfag sender dermed tidligere innspill på nytt:  

 

«Det er behov for utvikling av digitale læremidler (videofilmer) innenfor baker og konditor. 

 

Vi håper at Utdanningsdirektoratet tar rådets innspill til følge i 2019.   

 

 

7.2.2019 Orienteringssaker 

 

• Arbeidsseminar med AU og Udir 26-27. februar 

 

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 nyttig med en årlig samling. Faglige råd finner da bedre arbeidsmetoder og 

lærer av hverandre. Kanskje behov for et ekstra rådsmøte i året.  

 

• Fylkesbesøk 

Som følge av ressurssituasjonen i Utdanningsdirektoratet er det usikkert hvorvidt det blir 

fylkesbesøk i 2019. Rådet sender en henvendelse om at det er sterke grunner til å avholde 

fylkesbesøk og at besøket er forankret i rådets prioriteringsområder for 2019.  
 

• Statistikk 

Fagansvarlig presenterte søkertall, overgangstall og gjennomføringstall i utdanningsprogrammet. 

Statistikken viste blant annet at:  

- En stor andel av lærlingene i servitørfaget fullfører ikke med fagbrev. Ca. 68 prosent av de 

som fikk lærekontrakt i servitørfaget i 2014 hadde oppnådd fagbrev i løpet av fire år.   

- En stor andel av elevene i Vg2 matfag befinner seg ikke på et høyere nivå skoleåret etter. 

I 2015 hadde ca. 50 prosent av elevene ingen progresjon. I 2019 har imidlertid andelen 

med ingen progresjon blitt redusert til ca. 38 prosent.   

 

 

 

De digitale læremidlene bør omhandle sentrale fagemner som uansett vil være aktuelle å ha med 

i læreplanen når ny tilbudsstruktur er på plass. Materiell som har til hensikt å vise grunnleggende 

teknikker vil være aktuelt uavhengig av endringene på Vg2». 
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8.2.2019 Eventuelt 

 

• Om vurderingsordninger 

 

Lærlingekompaniet har hvert år en del kokk- og institusjonskokk lærlinger som går opp til 

privatisteksamen i KOK3102 og IKO3102. Det har de siste årene vært en markant økning i antall 

stryk på denne eksamenen. Vanskelighetsgraden på oppgavene har økt med årene. 

Oppgaveteksten er vag og lett å misforstå. Lærlingekompaniet har sendt en henvendelse til 

Utdanningsdirektoratet med spørsmål om hvem lager disse oppgavene og hvilke kriterier som 

benyttes.  

 
 

 

 


