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Innkalling til rådsmøte i faglig råd for frisør, blomster- og interiørdesign 
 
Torsdag 28. november 2019 

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

 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 
Deltakere Janne Ottersen Fraas, Fagforbundet 

Børje Furunes, LO Handel og kontor 
Eva Sharp, Fagforbundet 
 

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

 Fra skoleverket/skoleeier Andre organisasjoner 
 Åshild Lundtræ Fidje, Utdanningsforbundet 

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

Birk Blekken, Elevorganisasjonen 
 

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

Ina Cathrine Sagen, Avdeling for læreplan 
videregående opplæring 
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Saksliste:  

  
34.5.19  Godkjenning av innkalling og dagsorden til rådsmøte 
 
Forslag til vedtak:  
Faglig råd for frisør, blomster- og interiørdesign godkjenner innkallingen til møtet torsdag 28.11.2019. 
 
 
35.5.19  Orienteringssaker 
 

 Informasjon om det videre arbeidet med fordypningsområder på Vg3 

Arbeidsgruppen, sammensatt av representanter fra ulike faglige råd, har levert sin rapport til 
Utdanningsdirektoratet. Direktoratet har satt ned en intern arbeidsgruppe som vil utrede 
økonomiske og administrative konsekvenser ved en eventuell innføring av fordypninger. Den 
vurderer om det er grunnlag for å innføre fordypninger på Vg3 eller om spesialisering kan 
ivaretas innenfor de nye læreplanenes rammer. Dersom det foreligger grunnlag for å innføre 
fordypninger på Vg3 vurderes modellene som ble utarbeidet av arbeidsgruppen. Udir tar sikte på 
å sende en anbefaling til Kunnskapsdepartementet ila høsten. 

  
 Faglige råds avgjørende innflytelse i fagfornyelsen – Læreplaner Vg3 

Utdanningsdirektoratet viser til retningslinjene for samarbeid SRY, faglige råd og 
Utdanningsdirektoratet der det står at faglig råd har avgjørende innflytelse på det faglige 
innholdet i læreplanene på Vg3. I den pågående fagfornyelsen på yrkesfag er det et stort volum 
av læreplaner som skal fornyes. I den forbindelse er det viktig å tydelig beskrive på hvilken måte 
de faglige råds avgjørende innflytelse på det faglige innholdet ivaretas. Utdanningsdirektoratets 
læreplanavdeling la frem en sak om ovennevnte for behandling i SRY 31.10.2019. 

 
 FRFBIs søknad om navneendring 

 
 Oppsummering av høringen av Vg1 og arbeidet videre 

 
Orientering fra Ina Cathrine Sagen, fagansvarlig for utdanningsprogrammet frisør, blomster- og 
interiørdesign i læreplanavdelingen i Udir. 
 
Høringssvarene i portalen finner dere her: 17Thttps://hoering-publisering.udir.no/688/uttalelser17T 

   
 Jan Kristian Pettersen og Eva Sharp deltok på workshop med Compte (del av arbeidet med 

kunnskapsgrunnlaget for å ivareta og oppdatere det yrkesfaglige utdanningstilbudet) 
 
 Mirja Rahm deltok på nasjonal konferanse for Lektor2-ordningen for yrkesfag 

 

 
36.5.19  Frister i læreplanarbeidet og datoer for FRFBIs involvering (+ rådsmøter i 2020) 
 
FRFBI fikk 24.10.19 tilsendt notat fra læreplanavdelingen i Utdanningsdirektoratet (Udir) med frister og 
fremdriftsplan for læreplanarbeidet og faglige råds involvering i arbeidet. Vedlagt lå også forslag til plan og 
foreløpige datoer for rådsmøter i 2020. 
 
Flere faglige råd har sendt brev og bedt om utsettelser. LO og NHO har meldt inn at partene ikke opplever å ha 
avgjørende innflytelse på Vg3-læreplanene, og at tidsplanen er for stram til at alle læreplanene kan blir grundig 
gjennomgått. De skal ha møte om saken med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet (KD) 28. november. 
Etter behandling i SRY 31.10.19, ble det bestemt at leder og nestleder også skal representere SRY i dette møtet. 
11.11.19 mottok Udir brev fra LO og NHO med beskjed om deres medlemmer i faglige råd legger arbeid med 
læreplanene i bero, i påvente av en avklaring og enighet om en videre prosess i møtet med politisk ledelse i KD. 

https://hoering-publisering.udir.no/688/uttalelser
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Rådet vurderer fremdriftsplanen og fristene for faglig råds arbeid, samt eventuelt behov for endring av datoer 
for rådsmøter. 
 
 
37.5.19  Arbeid med utkastene til læreplaner for FBI - Vg2 og Vg3 
 
I forrige rådsmøte 12.09.19 ble det vedtatt at FRFBI skulle organisere seg i fire arbeidsgrupper og at disse skulle 
jobbe med utkastene til læreplaner innenfor sine fagfelt. Disse ble tilgjengelige mandag 4.november, og frist for 
arbeidet med å gi innspill og kommentarer var 18. november. Disse skulle så diskuteres i rådsmøtet og 
eventuelle justeringer og endringer gjøres før godkjenning og vedtak. Faglig råd har også fått i oppdrag fra 
læreplanavdelingen i Utdanningsdirektoratet å levere en skriftlig tilbakemelding med beskrivelse av, og 
begrunnelse for endringsbehov i læreplaner for Vg3, samt å sende forslag til spørsmål som kan stilles om det 
faglige innholdet i læreplanene i Vg3 i høringen (med frist 6. des.). Arbeidsgruppene ble derfor også bedt om å 
utarbeide en tekst med forslag til hva som må endres og hvorfor, samt forslag til høringsspørsmål om det 
faglige innholdet i læreplanene. Fristen ble satt til 18. november. 
 
Planen var at innspill, kommentarer og tilbakemeldinger skulle sirkuleres til rådsmedlemmene på forhånd, slik at 
rådet i møtet kunne diskuteres disse og gjøre eventuelle endringer før de ble godkjent/ vedtatt. 
 
Gitt situasjonen der medlemmende fra LO og NHO har lagt ned arbeidet med læreplanene, så har ikke dette 
arbeidet i arbeidsgruppene ikke blitt gjennomført som planlagt. Arbeidsgruppen for interiør-, utstillings- og 
profileringsdesign Vg2 og Vg3 (som ikke har medlemmer fra disse organisasjonen) har heller ikke hatt kapasitet 
til å gjøre arbeidet med innen den relativt korte fristen. 
 
Rådet diskuterer hvordan de vil jobbe videre med dette etter 28.november, blant annet for eksempel muligheten 
for at arbeidsgruppenes innspill, kommentarer og tilbakemeldinger kan sirkuleres og godkjennes på e-post. 
 
 
38.5.19  Fag- og svenneprøven «Sluttvurdering det bør investeres i?» 
 
Rapporten Fag og svenneprøven «Sluttvurdering det bør investeres i?» er utarbeidet av faglig råd elektro i 
samarbeid med faglig råd TIP og faglig råd for bygg- og anleggsteknikk. Den tar for seg ulike problemstillinger 
knyttet til fag- og svenneprøven og forslag til endringer i regelverket. 
 
Saken var oppe i forrige rådsmøte for FRFBI 12.09.19. Rådet vedtok at de støtter anbefalingene i rapporten, men 
ønsket å diskutere saken ytterligere på et senere møte, etter FRFBI hadde fått saken fra SRY. 
 
Saken har nå kommet fra SRY, som ønsker tilbakemelding fra alle de faglige rådene innen 5. desember 2019. 
Jan Kristian Pettersen og Janne Ottersen Fraas har utarbeidet et utkast til tilbakemelding til SRY på bakgrunn av 
diskusjonene og vedtaket i forrige rådsmøte. 
 
Forslag til vedtak: 
Fagansvarlig sender rådets tilbakemeldinger til SRY. 
 
 
39.5.19 Oppfølging fra seminar på Sundvollen – hvordan best organisere arbeidet i rådet? 
 
Fagansvarlig 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. 
 
Forslag til vedtak: 
Fagansvarlig sender rådets innspill til Udir. 
 
 
40.5.19  Forespørsel om statistikk 
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AU ønsker å følge opp saken fra desember 2018 der FRFBI ba om relevant statistikk for fagene i 
utdanningsprogrammet. Mye finnes allerede tilgjengelig på udir.no/statistikk. 
Rådet diskuterer behov og ønsker. 
 
 
41.5.19  Eventuelt 
 
  
Vel møtt! 

https://www.udir.no/statistikk

