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Innkalling til ekstraordinært rådsmøte i Faglig råd for frisør, blomster og 
interiør 
Torsdag 22. august 2019 sted: Utdanningsdirektoratet, møterom 3 i 1. etg, kl. 10.00-16.00  
 

 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 
Deltakere Janne Ottersen Fraas, Fagforbundet 

Birgit Kildal Lorentzen, HK i Norge 
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 
Jim Lindquist, KS  
Bjørn Lien, KS 
 

Birk Blekken, Elevorganisasjonen 
 

 Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 
  

 
Karl Gunnar Kristiansen, Avdeling for kunnskap 
og formidling 
Elin Selboe, Avdeling for kunnskap og 
formidling  
Sølvi Wangen, avdeling for læreplan 
videregående opplæring  
Ina Cathrine Sagen, fagansvarlig læreplan FBI 

 
 
 
 
Dagsorden for ekstraordinært rådsmøte i FRFBI, torsdag 22 august 5. 2019: 

Tid: 
20.2.2018  Godkjenning av innkalling og dagorden 5 
21.2.2018  Godkjenning av referat fra rådsmøte 25. april 2019 10 
22.2.2018 
23.2.2018 

Arbeid med utkast til nye læreplaner Vg2 og Vg3 
Eventuelt 

Resten av dagen 
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Saksliste:  

  
20.2.18  Godkjenning av innkalling og dagsorden til rådsmøte  

Forslag til vedtak:  
Faglig råd for frisør, blomster og interiør godkjenner innkalling og dagsorden til møte torsdag 22.8.2019 

 
 
 
21.2.18 Godkjenning av referat fra rådsmøtet 25.4.2019 
Forslag til vedtak: 

Referat godkjent. 

 
22.2.18  Arbeid med utkast til nye læreplaner Vg2 og Vg3 

I samråd med arbeidsutvalget i FRFBI har vi lagt følgende plan for prosessen med å gi innspill til tidlig 
skisser på læreplaner som er lagt ut: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-
innspill-pa-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg2-og-vg3/ 

I rådsmøtet 22. august er det innspillsrunden på Vg2 og Vg3 læreplanene vi skal bruke tiden på. For å få 
gjort dette på best mulig måte må det gjøres et forarbeid og en arbeidsfordeling. Som et utgangspunkt må 
de rådsmedlemmene som har fagkompetansen innenfor utdanningene i første rekke lese igjennom 
utkastene og forberede innspill/ kommentarer.  

1.         De som kan faget leser igjennom og sender inn sine kommentarer til fagansvarlig (Karl Gunnar) 
innen 19. august.  

2.         Fagansvarlig (Karl Gunnar) setter sammen et utkast for hver læreplan, og sender ut til 
rådsmedlemmene slik at rådsmedlemmene har mulighet til å lese igjennom før rådsmøtet 22. 
august.  

3.         I rådsmøtet får vi en kort innledning av Utdanningsdirektoratets læreplanavdeling. Vi deler oss 
deretter i «faggrupper» og gå igjennom utkastene og gjør eventuelle justeringer.  

4.         Fagansvarlig legger inn rådets innspill i høringssystemet etter rådsmøtet. 
 
FRFBI arbeider videre og gir innspill til utkast til nye læreplaner Vg2 og Vg3 på rådsmøtet. 

Vedtak: 
Innspill fra FRFBI legges inn i høringsverktøyet 
 

 

 

23.2.18  Eventuelt 
 
 
Vel møtt! 
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