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Innkalling til rådsmøte i faglig råd for frisør, blomster- og interiørdesign 
 
Torsdag 12. september 2019 

Sted: Utdanningsdirektoratet, møterom 3 i 1. etg, kl. 10.00-16.00  
 
 

 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 
Deltakere Janne Ottersen Fraas, Fagforbundet 

Eva Sharp, Fagforbundet 
Jan Kristian Pettersen, NHO Service og Handel 
Anita Hope, NHO Service og Handel 
Mirja Rahm, Virke 
 

 Fra skoleverket/skoleeier Andre organisasjoner 
 Åshild Lundtræ Fidje, Utdanningsforbundet 

Trond Halvorsen, Utdanningsforbundet 
Brith Antonsen, Skolenes Landsforbund 
Gry Sørlie, KS (vara) 
Bjørn Lien, KS 
 

Birk Blekken, Elevorganisasjonen 
 

 Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 
 Jim Lindquist, KS Elin Selboe, Avdeling for kunnskap og formidling  

Marianne Westby, Avdeling for læreplan videregående 
opplæring  

 
 
 
 
Dagsorden for rådsmøtet i FRFBI, torsdag 12 september 2019    Tid: 
 

24.4.2019  Godkjenning av innkalling og dagorden 5 

25.4.2019  Godkjenning av referat fra rådsmøtet 22. august 10 

26.4.2019 

27.4.2019 

Lunsj (kl. 12) 

28.4.2019 

29.4.2019 

30.4.2019 

31.4.2019 

32.4.2019 

Orienteringssaker 

Fag- og svenneprøven (kl. 11) 

 

Høringer 

Læreplanarbeid Vg2 og Vg3 

Oppfølging av seminar på Sundvollen 

Kunnskapsgrunnlaget for det yrkesfaglige utdanningstilbudet 

Eventuelt 
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45 
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Saksliste:  

  
24.4.19  Godkjenning av innkalling og dagsorden til rådsmøte  
 
Forslag til vedtak:  
Faglig råd for frisør, blomster- og interiørdesign godkjenner innkallingen til møtet torsdag 12.9.2019. 
 
 
25.4.19  Godkjenning av referat fra det ekstraordinære rådsmøtet 22.8.2019 
 
Forslag til vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 
 
26.4.19  Orienteringssaker 
 

 Marianne Westby orienterer om høring av læreplan og navn Vg1 
 

 Marianne Westby orienterer om videre prosess med læreplaner på Vg2 og Vg3 
 

 Anita Hope orienterer fra sitt arbeid som kontaktperson fra FRFBI i læreplanarbeidet 
 

 
27.4.19  Fag- og svenneprøven 
 
Jørgen Leegard, leder i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk, presenterer rapporten Fag og svenneprøven 
«Sluttvurdering det bør investeres i?». Dette er en rapport utarbeidet av faglig råd for elektro, i samarbeid med 
faglig råd for teknikk og industriell produksjon og faglig råd for bygg- og anleggsteknikk. Rapporten tar for seg 
ulike problemstillinger knyttet til fag- og svenneprøven og forslag til endringer i regelverket. 
 
FRFBI diskuterer om de har tilbakemeldinger på rapporten og dens anbefalinger. 
 
Vedtak: 
 
 
 
28.4.19  Høringer 
 

 Høring om fritt skolevalg til videregående skole 

Utdanningsdirektoratet sender på høring forslag til endring i forskrift til opplæringsloven om 
innføring av fritt skolevalg. Direktoratet foreslår å endre den nåværende ordningen til inntak til 
Vg1, og foreslår følgende: 

• Alternativ 1: Fylkeskommunene skal innføre fritt skolevalg i hele fylket eller fritt skolevalg innenfor 
fastsatte inntaksområder i fylket. 

• Alternativ 2: Fylkeskommunene skal innføre fritt skolevalg i fylket, og kan bare fastsette 
inntaksområder dersom det kan begrunnes i store avstander eller trafikale forhold. 

Les mer om alternativene og svar på høringen her  

Høringsfrist 25.november 2019. 

 
Forslag til vedtak: 
FRFBI svarer ikke på høringen, og overlater til organisasjonene å vurdere om de ønsker å gi innspill til høringen. 

 
 

https://hoering.udir.no/Hoering/v2/728
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 Høring om nye læreplaner Vg1 Yrkesfag 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/horing---nye-lareplaner-
vg1/ 
Høringsfrist 1.november 2019. 

 
Vedtak: 
 
 
 
29.4.19  Læreplanarbeid Vg2 og Vg3 – hvordan vil rådet følge opp prosessen? 
 
Læreplanavdelingen i Utdanningsdirektoratet har nå besluttet å utsette publiseringen av høringen for 
læreplanene på Vg2 og Vg3 til 1. februar 2020 med frist 2. mai 2020.  
 
Utdanningsdirektoratet vil allikevel følge den oppsatte framdriftsplanen for læreplangruppene med frist for 
utkast 15. oktober 2019 og frist for endeling utkast 1. november 2019. 
 
Det vil bli utarbeidet en ny fremdriftsplan for perioden fra 1. november 2019 til 1. februar 2020 hvor det vil 
fremkomme hvordan Udir legger opp kvalitetssikringen internt og hvordan Udir vil involvere faglige råd, 
læreplangrupper, koordinatorer og andre eksterne. Direktoratet vil i denne perioden legge til rette for at de 
faglige rådene får god tid til å behandle læreplanene før de går på høring 1. februar 2020. 
 
I møtet: 

- Gjennomgang av endringene i prosessen med læreplaner for Vg2 og Vg3. 
- Rådet må vurdere om, hvor mye og hvordan det vil være involvert i den videre prosessen. 
- Arbeidet må planlegges og det må lages en plan som viser hvem som skal gjøre hva. 
- Ønsker rådet å være avsender sammen med Utdanningsdirektoratet når læreplanene sendes på høring? 

Da bør læreplanene gjennomgås og ‘anbefales’ fra rådets i forkant. 

Vedtak: 
 
 
 
30.4.19 Oppfølging fra seminar på Sundvollen – hvordan best organisere arbeidet i rådet? 
 
Elin Selboe presenterer Utdanningsdirektoratets oppfølging av diskusjonene på Sundvollen. Rådet diskuterer og 
vurderer hva de kjenner seg igjen i, om noe mangler og hvilke tiltak som bør prioriteres på kort og lang sikt. Frist 
for innspill til Udir er 25. september. 

Vedtak: 
 
 
 
31.4.19  Deltagelse fra faglige råd i arbeid med å utvikle kunnskapsgrunnlaget for   
  å ivareta og oppdatere det yrkesfaglige utdanningstilbudet 
 
Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utvikle et bedre kunnskapsgrunnlag for 
å ivareta og oppdatere det yrkesfaglige utdanningstilbudet i tråd med arbeidslivets behov. Direktoratet ønsker 
innspill fra de faglige rådene, og ønsker at hvert råd melder inn 1-2 personer som kan delta i en gruppesamtale/ 
workshop (Frist: 13. september). Jan Kristian Pettersen og Eva Sharp har sagt seg villige til å delta i workshop 
24.sept. 
 
Forslag til vedtak: 
FRFBI sender to personer fra arbeidsutvalget, Jan Kristian Pettersen og Eva Sharp, til workshop 24.sept. kl. 9-11. 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/horing---nye-lareplaner-vg1/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/horing---nye-lareplaner-vg1/
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32.4.19  Eventuelt 
 
 
   
Vel møtt! 


