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Audun Stautland, Norges Fiskarlag 

Astrid Mikalsen, Norsk Sjømannsforbund  
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organisasjon 
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DAGSORDEN  

 

4.1.19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

4.2.19 Orienteringssaker: 

 

 

 Trine Merethe Paulsen er koordinator for læreplanarbeidet innen naturbruk og 

vil orientere rådet om arbeidet med nye læreplaner. Det vil være åpent for 

spørsmål.  

  

 Orientering om forsøk med 2+2-modell i landbruk og gartnernæring 

 

4.3.19 Bytte av leder i Faglig råd for naturbruk. 

 

I henhold til vedtak 2.4.17 er det planlagt at leder og 1. nestleder bytter halvveis i 

oppnevningsperioden. Arvid Eikeland og Espen Lynghaug innleder saken.  

 

2.4.17 Konstituering av rådet  

Valg av leder, nestleder og medlem i arbeidsutvalget (AU).  

Vedtak:  

Arvid Eikeland ble valgt til rådsleder, Espen Lynghaug ble valgt som nestleder 1 og 

Trine Merethe Paulsen valgt som nestleder 2. Leder og nestleder 1 bytter etter to 

år/halvveis i oppnevningsperioden, slik at nestleder 1 da blir rådsleder. 

 

Forslag til vedtak:  

Arvid Eikeland fortsetter som rådsleder i denne oppnevningsperioden.    

  

 

4.4.19  Evaluering av fylkesbesøk 2019: Hedmark/Oppland 

 

a) Faglig råd for naturbruk diskuterer erfaringer fra fylkesbesøket 2019. Hvilke utfordringer 

ble belyst og hvilke sentrale læringspunkter sitter rådet igjen med? 

  
b) Rådets tanker om fylkesbesøk 2020. 

 

 4.5.19 Høring om fritt skolevalg 

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 

Vg 1, og foreslår følgende: 
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 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  

Høringsfristen er 25. november 2019. 

Forslag til vedtak:  

Fagansvarlig lager et utkast til kort høringssvar basert på innspillene fra Faglig råd for naturbruk. 

Høringssvaret sendes inn etter godkjenning fra arbeidsutvalget.   

 

4.6.19 Søknad fra Sjømat Norge om nytt lærefag med yrkesbetegnelse 

«havbrukstekniker» 

 

Utdanningsdirektoratet har mottatt en søknad fra Sjømat Norge om å etablere et nytt fagbrev 

innenfor havbruk. Sjømat Norge søker om å splitte dagens Vg3 akvakultur i to nye retninger – en 

med vekt på biologi og en med vekt på teknologi. Havbruksteknikeren vil være tjenesteyter for 

bedrifter i havbruksnæringen, mens driftsoperatøren/røkteren vil være produksjonsarbeider.  

 

Vedlegg:  

1. Søknad fra Sjømat Norge 

2. Brev fra Fellesforbundet 

Forslag til vedtak:  

Faglig råd for naturbruk anbefaler at søknaden legges på vent frem til det er fattet en avgjørelse 

om fordypningsmoduler i Vg3.  

 

4.7.19 Oppdrag om å utvikle et bedre kunnskapsgrunnlag for å ivareta og 

oppdatere det yrkesfaglige utdanningstilbudet   

 

Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet om å utvikle et bedre 

kunnskapsgrunnlag for å ivareta og oppdatere det yrkesfaglige utdanningstilbudet i tråd med 

arbeidslivets behov.  

 

Utdanningsdirektoratet skal foreslå en løsning/ et system til Kunnskapsdepartementet innen 31. 

oktober.  

 

Hva skjer?  

I arbeidet med å utvikle et løsningsforslag trenger vi å samarbeide med dere i faglige råd. Vi 

trenger å kartlegge hva som er dagens situasjon, og drøfte hva vi trenger for å lettere kunne 

fange opp behov for endring. Vi har fått hjelp av et tjenestedesignbyrå som vil foreta intervjuer 

og gruppesamtaler.   

Vi inviterer 1-2 deltakere fra hvert faglig råd til en gruppesamtale/ workshop  

 

Alternativ 1: 19. september kl.9-11  

Alternativ 2: 24. september kl. 9-11.  

 

Dere velger datoen som passer best for dere.  

 

Vi ber rådene melde inn 1-2 personer som kan delta i arbeidet.  

Tema for samtalene vil være:  

 Hvilket kunnskapsgrunnlag er viktig for de faglige rådene for å kunne foreslå endringer i 

tilbudsstruktur/ læreplaner? 

 Hvilke barrierer ser de faglige rådene i arbeidet med tilbudsstrukturen og innholdet i 

opplæringen?  
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 Har rådene noen umiddelbare forslag til system og tjenester som vil lette arbeidet for de 

faglige rådene?  

 

For de av dere som har rådsmøter 11. og 12. september, så vil tjenestedesignbyrået lage en liten 

stand i 1. etasje der de viser fram den kartleggingen de har gjort til nå. Der vil det også være 

mulig å komme med umiddelbare innspill om hvordan dere jobber, hva som fungerer bra, hva 

som fungerer mindre bra og ideer til hvordan vi bedre kan jobbe ut fra et felles 

kunnskapsgrunnlag.  

 

Vedlegg:  

1. Oppdragsbrev 

 

4.8.19 Hovslagerfaget og Salmakerfaget 

 

Flere medlemmer fra læreplangrupper innenfor hovslagerfaget og salmakerfaget har foreslått et 

felles Vg2.  

 

Hvordan stiller Faglig råd for naturbruk seg til forslaget?  

 

Tabell 1 viser antall lærlinger i lærefagene i en ti-årsperiode. Flesteparten av lærlingene i begge 

fagene har allerede bestått videregående opplæring. Salmakerfaget har de siste ti årene hatt 3 

lærlinger med ungdomsrett.   

 

Tabell 1: Antall nye lærekontrakter i perioden 2008-2018, etter rettstype 

 Ungdomsrett Ikke rett Voksenrett 

Salmakerfaget 3 9 1 

Hovslagerfaget 24 56 1  

Kilde: Udir.no/Statistikk: Lenke 

 

I Tabell 2 vises antallet godkjente lærebedrifter i lærefagene. I salmakerfagetfaget er det tre 

godkjente lærebedrifter. To av lærebedriftene er knyttet til hest. Det eksisterer imidlertid fem 

lærebedrifter med utløpt godkjenning.  

 

Tabell 2: Antall godkjente lærebedrifter 

Salmakerfaget 3   

Hovslagerfaget 14 

Kilde: Lærebedriftsregisteret: Lenke 

 

Leder i rådet, Arvid Eikeland, gikk i gjennom argumentene til fordel for et felles Vg2 20.05.19:  

 

Fra rådsmøte nr. 3 sak nr. 6 2019 

I forbindelse med arbeidet med nye læreplaner har læreplangruppene meldt inn behov for å se 

hovslagerfaget i sammenheng med salmakerfaget. Arvid Eikeland gikk i gjennom argumentene 

for et felles Vg2.  

Både salmaker og hovslagerfaget er små fag. I den nye tilbudsstrukturen vil det være risiko for å 

hovslageren forsvinner i de store fagene. Skolene vil ikke ha mulighet til å ha spisskompetansen 

begge fagene krever, og problemene med blant annet rekruttering og tilgang til læreplasser vil 

antagelig fortsette.  
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Det er blitt foreslått en løsning som innebærer et eget Vg2 for hovslager- og salmakerfaget. 

Dyre- og hestefag blir innenfor naturbruk, mens hovslager- og salmaker bryter ut i en mer 

håndverksmessig retning. 

Både salmaker og hovslager er håndverksfag og tilbyr tjenestene sine til hestenæringen. 

Felleselementer inkluderer blant annet hestekunnskap, håndverk, verktøy, materialer, bedrift og 

HMS.  

To små fag sammen kan i langt større grad styrke hverandre når de står sammen. 

Hovslagerfaget vil antageligvis forsvinne i det store dyre- og hestefaget.  

Det vil være lettere å markedsføre fagene og treffe målgruppen. Man kan sikte seg inn mot elever 

som ønsker å utdanne seg i et håndverk innen hestefaget.  Eleven får samtidig mulighet for å 

prøve to ulike fag på Vg2, og for så å gjøre et valg på Vg3.  Det blir også kanskje lettere for 

rådgivere på skolene å henvise til faget – det blir et tydeligere yrkesutdanningsløp.  

Begge næringene ser fordelene av et felles Vg2 for hovslager og salmaker. Muligheten blir større 

for å lage en læreplan som møter næringenes behov. Det kan kanskje være mer interessant for 

lærebedrifter å ta imot lærlinger med et eget Vg2 for hovslager og salmaker.  

Forslaget er avhengig av at en skole ønsker å ta tak i faget. Det vil være et lite fag med kanskje 

en klasse i året.  

 

4.9.19 Bruk av droner i lærefagene 
 

Utdanningsdirektoratet har mottatt en søknad fra Nordland fylkeskommune om opprettelse av 

Vg2 dronefag og Vg3 droneoperatørfag. Faglig råd for elektrofag har anbefalt søknaden. 

Direktoratet ønsker å kartlegge om det er andre fagområder der droner er viktig i fremtidig 

fagutvikling. Vi ber derfor rådene besvare følgende spørsmål: 

 

1. I hvilken grad de bruker droner i deres bransje og hva de eventuelt brukes til? 

 

2. Tilsier utviklingen innen deres bransje økt bruk av droner og i så fall på hvilken måte? 

 

3. Hva slags kompetanse må de som bruker droner i deres bransje ha? 

 

4. Utdanningsdirektoratet ønsker innspill på plassering av et eventuelt dronefag i 

tilbudsstrukturen? 

 

Direktoratet ber rådet besvare spørsmålene innen 1. oktober 2019 
 

 

4.10.19 Eventuelt 
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