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INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØTE I FAGLIG RÅD FOR 
SALG, SERVICE OG REISELIV TIRSDAG 27. AUGUST — MØTE 3/2019  
 
Sted: Utdanningsdirektoratet, Oslo 
Rådsmøte kl. 10.00-16.00 
Lunsj: 12:00-12.45 
 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 
Deltakere  Martin Raaen Eidissen, Fagforbundet 

Merethe Sutton, Fellesforbundet 
Terje Mikkelsen, Norsk 
Arbeidsmandsforbund 
Raymond Engelstad Jamaris, YS – Parat 
Ole Christian Foss, Handel og Kontor 
(vara) 

Runar Karlsen, NHO Service og 
Handel  
Gry Strand, Spekter  
Anne Røvik Hegdahl, Virke 
Frode Vikhals Fagermo, KS 
Terje Tidemann, NHO Reiseliv 

 Fra skoleverket/skoleeier Andre organisasjoner 
 Solveig Eldegard, Utdanningsforbundet 

Per Inge Bergan, Utdanningsforbundet 
Elisabeth Fauske, Skolenes Landsforbund 
Tove Karlsrud, KS  
Jan Tvedt, KS 

Sander Marken, Elevorganisasjonen 
Christine Bar, ekstern 
læreplankoordinator 

 Forfall  Utdanningsdirektoratet 
 Maren Alexandra Gulliksrud, Handel og 

Kontor (vara innkalt) 
 

Stine Viddal Øi 
Martin Bahner 
Victoria Katharina Solheimsnes 

 
Dagsorden for møte i faglig råd for salg, service og reiseliv 3/2019 

 
Sak 25.3.19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 26.3.19 Innspill til dialogseminar med Lied-utvalget (30 min) 
Sak 27.3.19 Åpen innspillsrunde for Vg2- og Vg3-læreplaner (4 timer) 
Sak 28.3.19 Orienteringssaker (15 min) 
Sak 29.3.19 Eventuelt 
Sak 30.3.19 Forslag til saker på neste rådsmøte 
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Sak 25.3.19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Referater godkjennes per e-post og publiseres på fagligerad.no i etterkant av rådsmøtene. 
 
Vedlegg: Sak 25_Referat rådsmøte FRSSR 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes 

Sak 26.3.19 Innspill til dialogseminar med Lied-utvalget (30 min) 

Liedutvalget leverte høsten 2018 sin delinnstilling 2018:15 Kvalifisert, forberedt og motivert, der 
utvalget peker på styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring. I desember 2019 
kommer utvalgets hovedinnstilling, der utvalget skal vurdere og foreslå nye modeller for 
videregående opplæring for unge og voksne. 
 
Med utgangspunkt i de styrker og svakheter utvalget har pekt på i delinnstillingen inviterte tre 
representanter fra hvert faglig råd til dialogseminar den 9.mai 2019. Anne Røvik Hegdahl og vara 
Tor-Åge Brekkvassmo deltok på vegne av rådet. 
 
Følgende temaer var satt opp på programmet: 

− På vei mot framtidens yrkeskompetanse – hvilke yrkesfaglige tilbud bør vi ha? 
− På vei mot framtidens yrkeskompetanse – hvilke krav må stilles til innholdet i 

opplæringen? 
− Roller og ansvar i fag- og yrkesopplæringen – hvem gjør hva? 

 
I tillegg til innspill på seminaret ber Lied utvalget om at de faglige rådene sender inn skriftlige 
innspill til utvalget, etter at dere har hatt rådsmøter. Det vil si at rådene som har rådsmøter før 
sommeren, sender inn skriftlige svar innen 1. juli 2019 til liedutvalget@kd.dep.no, mens rådene 
som har rådsmøter etter sommerferien sender inn skriftlige innspill innen 1. september 2019. 
 
Rådene bes ta utgangspunkt i tema 1,2 og 3 som dere finner i vedlagt program for 
seminaret.  Rådene er velkommen til også å spille inn andre temaer. 
 
Arbeidsutvalget har startet på et utkast til innspill som dere finner vedlagt. 
 
Frist 1. september 2019.  
 
Vedlegg:  
- Sak 26_Program for dialogseminar om yrkesfaglige utdanningsprogrammer 
- Sak 26_Utkast_Innspill til Lied-utvalget 
 
Forslag til vedtak: 
Foreligger ikke  

Sak 27.3.19 Åpen innspillsrunde for Vg2- og Vg3-læreplaner (4 timer) 
Utdanningsdirektoratet har en åpen prosess når vi utvikler læreplaner og ønsker å involvere alle 
som er interessert i innholdet i opplæringen. Læreplanskisser for fagene på Vg2, Vg3 og særløp 
på yrkesfag er publisert her. Frist for innspill er 1. september 2019. 
 
Læreplanene sendes på offisiell høring i desember 2019. Vi fastsetter læreplanene i august 2020. 
For videregående opplæring gjelder en gradvis innføring av nye læreplaner hvor hovedprinsippet 
er at Vg1 gjelder fra høsten 2020, Vg2 og særløp fra 2021 og Vg3 fra 2022. 
 
En midlertidig gruppe for det nye utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv leverte 
beskrivelser av det sentrale innholdet i lærefagene 3. september 2018. Se vedlegg. Disse skulle 
skal være med på å danne grunnlag for arbeidet med å utvikle nye læreplaner. 
 
Arbeidsutvalget har tatt en foreløpig gjennomgang av læreplanskissene: 
 

mailto:liedutvalget@kd.dep.no
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg2-og-vg3/salg-service-og-reiseliv--gi-innspill-pa-utkast-til-nye-lareplaner/
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• Salgsfaget: Vanskelig å kjenne igjen faget. Det bedriftsøkonomiske perspektivet mangler, og den 
teknologiske utviklingen kommer ikke tydelig frem. 

• Reiselivsfaget: Mye bra. Kommer resepsjonsfaglige elementer godt nok frem? 
• Førstelinje-tjenester/Administrasjonsfaget: Krever en større gjennomgang. Faget er mer enn 

administrasjonsstøtte. Behov for mer innhold om arbeidslivet. 
• Sikkerhetsfaget: Kompetansemålet om å lage turnusplaner er utfordrende. Samtidig er det viktig at 

fagbrevet er mer omfattende enn vekterkurs 
 
De ber hvert av rådsmedlemmene sette seg godt inn i relevante læreplaner i forkant av 
rådsmøtet. Se innholdet i læreplanskissene opp mot beskrivelsen av det sentrale innholdet i 
lærefagene.   
 
I rådsmøtet deler vi rådet inn i egne diskusjonsgrupper. Se vedlegg for forslag til organisering av 
rådsmøtet. 
Vedlegg:  

- Sak 27_Sentralt innhold_salg, service og reiseliv 
- Sak 27_Organisering av rådsmøtet  

 
Forslag til vedtak: 
Rådet blir enige om innspill til læreplanene. Fagansvarlig sender inn innspillene innen fristen. 

Sak 28.3.19 Orienteringssaker (15 min) 
• Brev til Utdanningsdirektoratet 

o Innspill til Vg1-læreplan 
o Innspill til høring fagfornyelsen 

 Norsk 
 Engelsk 
 Matematikk 
 Naturfag 
 Samfunnsfagene 
 Utdanningsvalg på ungdomstrinnet 
 Kroppsøving 

o FRSSR sitt forslag til nytt navn på utdanningsprogrammet 
Tre navneforslag er sendt på høring: 

- Vg1 salg, service og reiseliv (arbeidstittel) 
- Vg1 innovasjon og servicefag (rådets forslag) 
- Vg1 servicefag (den midlertidige gruppens forslag)  

o Behovskartlegging – læremiddelutvikling i smale fagområder 
Epost til Udir 29. april 2019: 
«Fra vedtak: «Rådet mener det er behov for nye læremidler i alle fagene i det nye 
utdanningsprogrammet som gjelder fra skoleåret 2020/21. Nå i første omgang er 
det et stort behov for nye læremidler for programfagene på Vg1, for å synliggjøre 
at utdanningsprogrammet representerer noe nytt og har nytt innhold.»  
 
I diskusjonen var rådet også opptatt av at fagmiljøene bør involveres tidlig, og de 
synes det er uklart hvordan prosessen med nye læremidler er. Spesielt med tanke 
på den pågående fagfornyelsen. De er interessert i mer informasjon om dette.»  

o Innspill til arbeidsgruppe Vg3 fordypninger 
Rådet stilte seg bak arbeidsgruppens forslag. Saken ble behandlet i SRY 7. juni 
2019. Det blir satt ned en arbeidsgruppe i direktoratet som skal følge opp forslaget.  

• Høring Vg1-læreplan salg, service og reiseliv 
Behandles i rådsmøtet 12. september 2019. Høringen finner dere her.  

• Arbeidsgruppe for bedriftsintern opplæring 
• Kunnskapsoversikt: Hvorfor får ikke alle søkere læreplass? 
• Realkompetansevurdering av voksne på andre språk enn norsk og samisk - 

høring om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven. Høringen finner dere 
her. Frist 10. Oktober. 

 
Forslag til vedtak:  

https://hoering.udir.no/Uttalelse/8b612d8f-2d83-49ea-bb53-714dc5aa4ff3
https://hoering.udir.no/Uttalelse/8b612d8f-2d83-49ea-bb53-714dc5aa4ff3
https://hoering.udir.no/Uttalelse/v2/5a42fbfa-9a7a-4093-af5b-fcc750665ec9?disableTutorialOverlay=False
https://hoering.udir.no/Uttalelse/b8e0b5b3-f3c9-4978-b36e-e39946802191
https://hoering.udir.no/Uttalelse/dbf4720e-9ef3-442c-a552-fcd5165ea60c
https://hoering.udir.no/Uttalelse/dbf4720e-9ef3-442c-a552-fcd5165ea60c
https://hoering.udir.no/Uttalelse/v2/238916ce-129f-4ce8-a9b8-62cfb4d6c473?disableTutorialOverlay=False
https://hoering.udir.no/Uttalelse/5409d1cc-3db8-478a-9998-2bf896a1b354
https://hoering.udir.no/Uttalelse/b3d39559-e843-42ed-96a0-fccd55b348bc
https://hoering-publisering.udir.no/693
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/hvorfor-far-ikke-alle-sokere-lareplass/
https://hoering.udir.no/Hoering/v2/702
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Rådet tar sakene til orientering 
 
Vedlegg: Til O_Brev til Udir_FRSSR sitt forslag til navn på det nye utdanningsprogrammet 

Sak 29.3.19 Eventuelt 

Sak 30.3.19 Forslag til saker på neste rådsmøte 
- Høring Vg1-læreplan 

 
Neste rådsmøte er 12. september 2019. Arbeidsutvalget oppfordrer rådsmedlemmene til å sende 
fagansvarlig innspill til saker frem til neste AU-møte 3. september 2019. 
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