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Referat fra ekstraordinært rådsmøte i Faglig råd for frisør, blomster- og 
interiørdesign (FRFBI). 
 
Torsdag 22. august 2019, kl. 10-16 
Sted: Utdanningsdirektoratet, møterom 3 i 1.etg. 
 
 

 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 
Deltakere Janne Ottersen Fraas, Fagforbundet Jan Kristian Pettersen, NHO Service og Handel 

Anita Hope, NHO Service og Handel 
Julia Bottolfsen, Virke 
Mirja Rahm, Virke 
 

 Fra skoleverket/skoleeier Andre organisasjoner 
 Åshild Lundtræ Fidje, 

Utdanningsforbundet 
Trond Halvorsen, Utdanningsforbundet 
Brith Antonsen, Skolenes Landsforbund 
Bjørn Lien, KS 
Jim Lindquist, KS  
 

Birk Blekken, Elevorganisasjonen 
 

 Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 
 Eva Sharp, Fagforbundet 

 
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 
Marianne Westby, Avdeling for læreplan 
videregående opplæring 
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Saksliste:  

  
20.3.19  Godkjenning av innkalling og dagsorden til rådsmøte 

Vedtak: 
Faglig råd for frisør, blomster- og interiørdesign godkjente innkalling til og dagsorden for møtet torsdag 
22.8.2019. 

 
21.3.19 Godkjenning av referat fra rådsmøtet 25.4.2019 

Vedtak: 
Faglig råd for frisør, blomster- og interiørdesign godkjente referatet fra rådsmøtet 25.4.2019. 

 
 
22.3.19  Arbeid med utkast til nye læreplaner Vg2 og Vg3 

Arbeidsutvalget i FRFBI bestemte gangen i rådets prosess med å gi innspill til de tidlige skissene på Vg2 og 
Vg3 læreplanene: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-
lareplaner-pa-yrkesfag--vg2-og-vg3/ 

For å få mest mulig ut av det ekstraordinære rådsmøtet, ble rådsmedlemmene oppfordret til å lese igjennom 
utkastene (særlig for utdanningene de selv har fagkompetanse på og erfaring med) og forberede innspill og 
kommentarer. 19. august var fristen for å sende innspillene til fagansvarlig Karl Gunnar Kristiansen. Fire 
personer sendte innspill på fire ulike læreplaner (Vg2 og Vg3 frisør og blomster). Innspillene ble satt 
sammen og sendt ut til det faglige rådet for gjennomlesning før det ekstraordinære rådsmøtet. 

 

Leder Jan Kristian Pettersen ønsket velkommen til rådets nye medlemmer: Birk Blekken 
(Elevorganisasjonen) og Elin Selboe (ny fagansvarlig fra Udir), samt den nye fagansvarlige for læreplanene 
for FBI, Ina Cathrine Sagen.  

Marianne Westby fra Utdanningsdirektoratets læreplanavdeling hadde en kort innledning til arbeidet med 
læreplanene. Hun viste til at det er intensiv jobbing med læreplanene for tiden, og flere muligheter for de 
faglige rådene til å påvirke og gi innspill til læreplanene. I tillegg til innspillene på skissene til læreplaner, ble 
det informert om møter, læreplansamling m.m. Blant annet et møte 23.8 om læreplanarbeidet for Vg2 og 
Vg3, hvor FRFBIs kontaktperson i læreplanarbeidet, Anita Hope, skulle formidle rådets innspill og 
kommentarer. Det skal også være læreplansamling 4. og 5. september for læreplangruppene i FBI, også her 
vil kontaktperson Anita Hope delta. Det ble gitt mulighet til at flere i rådet kunne delta om det var ønskelig. 
Det ble også presentert en foreløpig fremdriftsplan for læreplanarbeidet, og Udir oppfordret til at FRFBI 
vurderte om, hvor mye og når de ønsket å bidra i arbeidet.  

Læreplanavdelingen poengterte at det var viktig med gode innspill nå, og påpekte at FRFBI burde jobbe 
videre med å gi innspill på følgende problemstillinger når de jobbet med skissene til læreplaner på Vg2 og 
Vg3: 

- Dekkes ‘sentralt innhold i faget’ (spilt inn av den midlertidige arbeidsgruppen)? 

- Er teksten i læreplanene faglig relevant, og er det progresjon fra Vg2 til Vg3? 

- Er det godt nok synliggjort at det er et praktisk fag (gjennom verb-bruk og produkter nevnt) og er 
det som står om tverrfaglig tema og kjerneelementer gjenspeilet i kompetansemålene? 

- Det ble oppfordret til å ha et overordnet blikk på helheten, også på tvers av læreplanene, for å 
vurdere om det ser ut til å bli en god profil på alle læreplanene i FBI-programmet. 

 

Rådsmedlemmene delte seg inn i 3 arbeidsgrupper for å jobbe med innspill til skissene til læreplaner for FBI: 
en for frisørfagene, en for blomsterdesignfagene og en for interiørdesignfagene. Ettersom fagpersonen som 
hadde fagkunnskap om særløpet Maskør- og parykkmakerfaget hadde meldt forfall, ble det ikke arbeidet 
med dette i rådsmøtet. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg2-og-vg3/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg2-og-vg3/
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Det var litt ulikt hvor langt hver gruppe kom i arbeidet med å gi innspill på læreplanene. Det ble bestemt at 
hver gruppe, på vegne av rådet, skulle legge inn sine innspill i høringssystemet for de læreplanene de hadde 
jobbet. Arbeidsutvalget (AU) skal følge opp særløpsfaget i samarbeid med Eva Sharp. 

Gruppene rapporterte fra arbeidet det hadde gjort og kom med spørsmål og kommentarer som rådets 
kontakt for læreplanarbeidet Anita Hope kunne ta med videre til møter og læreplansamling i september. 
 
Vedtak: 
Arbeidsgruppene får ansvar for å ferdigstille innspill til utkast læreplaner Vg2 og Vg3. Høringsfrist er 1. 
september 2019. AU følger opp Maskør- og parykkmakerfaget sammen med Eva Sharp. 
 

23.3.19  Eventuelt 

Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt. 
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