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Tid:  Onsdag 11. september 2019 kl. 10.00 – 16.00 

Sted: Schweigaards gate 15 B, 0135 Oslo. Utdanningsdirektoratet.  

 

Part Tilstede Meldt forfall 

Arbeidsgiver Inger Johanne Sveen, Spekter 

Espen Lynghaug, NHO Mat og drikke  

Øyvind Haram, Sjømat Norge 

 

-Bjørn Lauritzen, MEF 

(inkludert vara) 

 

Arbeidstaker Arvid Eikeland, Fellesforbundet  

Audun Stautland, Norges Fiskarlag 

 

 

 

-Astrid Mikalsen, Norsk 

Sjømannsforbund 

(inkludert vara) 

Pedagogisk 

personell 

 -Bjørn Jensen, Skolenes 

landsforbund (inkl.vara) 

-Terje Bolstad, 

Utdanningsforbundet 

(inkl. vara) 

-Henning Bratthammer, 

Utdanningsforbundet 

(ink. vara) 

 

Annen 

organisasjon 

Inger Anita Smuk, Norske Reindriftsamers 

Landsforbund 

 

KS Arne Jostein Vestnor 

Bodil Onsaker Berg  

 

Elevrepresentant Martine Stavå, Elevorganisasjonen  

Sekretariat/Udir Jo Ulrik Lien, Avdeling for kunnskap og 

formidling 
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4.1.19  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

4.2.19 Orienteringssaker 

4.3.19  Bytte av leder i Faglig råd for naturbruk 

4.4.19  Evaluering av fylkesbesøk 2019: Hedmark/Oppland 

4.5.19 Høring om fritt skolevalg 

4.6.19 Søknad fra Sjømat Norge om nytt lærefag med yrkesbetegnelse 

«havbrukstekniker» 

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

oppdatere det yrkesfaglige utdanningstilbudet   

4.8.19 Hovslagerfaget og Salmakerfaget 

4.9.19 Bruk av droner i lærefagene 

4.10.19 Eventuelt 
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DAGSORDEN  

 

4.1.19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Innkalling og dagsorden godkjent. Sak 4.9 legges til dagsorden:  

 

4.9: Tilbakemelding fra partene i arbeidslivet på læreplanarbeidet  

 

4.2.19 Orienteringssaker: 

 

 Forsøk med 2+2-modell i landbruk og gartnernæring 

Fylkenes søknad om videreføring av forsøket er godkjent. Fylkeskommunene har bygd opp et 

nettverk, og det ville hatt uheldige konsekvenser dersom forsøket ble avsluttet.  

 

Det er nedsatt en referansegruppe bestående av Arvid Eikeland, Espen Lynghaug, Bodil Onsaker 

Berg og Inger Johanne Sveen.  

 

Referansegruppen ønsker at en evalueringssamling utsettes til neste år. I år har det vært en liten 

dødperiode. Det er avtalt et møte mellom referansegruppen, Østlandsforskning og 

Utdanningsdirektoratet den 10. oktober.  

 

 Fordypninger i Vg3 

Espen Lynghaug informerte om arbeidet med fordypninger i læreplanene. Det ble nedsatt en 

arbeidsgruppe bestående av partene i arbeidslivet som skulle utrede innredningene på 

fordypninger. Samtlige råd har gitt sin tilslutning til arbeidsgruppens forslag.  

 

Arbeidsgruppen har imidlertid fått informasjon om Utdanningsdirektoratet i etterkant skal vurdere 

om det er grunnlag for fordypninger. Arbeidsgruppen fra partene i arbeidslivet har reagert kraftig 

på dette.  

 

 Nye rådsmedlemmer 

Martine Stavå er oppnevnt som ny representant fra Elevorganisasjonen. MEF og SL bytter 

rådsrepresentant, og Jørn Lileng dermed vil overta som representant ut denne 

oppnevningsperioden. 

 

 Saksbehandling av forslag til endringer i tilbudsstrukturen 

Unni Teien fra Utdanningsdirektoratet orienterte om prosedyrene for behandling av 

endringsforslag i tilbudsstrukturen. Informasjonen ligger tilgjengelig i Retningslinjer for 

samarbeid – SRY, faglige råd og Udir 

 

 Orientering om læreplanarbeidet 

Koordinator for læreplanarbeidet innenfor naturbruk, Trine Merethe Paulsen, orienterte om 

arbeidet med nye læreplaner.  
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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.  

 

Espen Lynghaug ønsker at rådsleder fortsetter som leder. Faglig råd for naturbruk er inne i 

mange prosesser, og Espen Lynghaug mener det vil være en styrke for arbeidet at nåværende 

leder sitter ut perioden.  

 

Vedtak: Arvid Eikeland fortsetter som leder i denne oppnevningsperioden. 
   
 

4.3.19  Evaluering av fylkesbesøk 2019: Hedmark/Oppland 

 

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

ble belyst og hvilke sentrale læringspunkter sitter rådet igjen med? 

Faglig råd for naturbruk takket arbeidsgruppen for et godt gjennomført fylkesbesøk. 

Arbeidsgruppen hadde laget et godt program, og alt gikk etter planen. Det gir stort utbytte å 

være sammen på en slik tur. En av utfordringene med fylkesbesøkene er at programmet fort blir 

veldig tett, og at det blir liten tid til postene på programmet. Samtidig er det vanskelig å få en 

balanse mellom for eksempel skog og landbruk.  

 

Et læringspunkt var behovet for teknisk opplæring innenfor skogbruket. Det nytter ikke å bare 

ringe en mekaniker. Skogsoperatøren vil for eksempel alltid rive av en slange. Kan vi bruke 

yrkesfaglig fordypning til slikt? Dersom eleven har hatt yrkesfaglig fordypning på en mekanisk 

skole, ville elevene kunne utføre enklere reparasjoner når de kommer i lære. Det er viktig med 

teknisk kompetanse. En agronom burde også ha kompetanse til å utføre reparasjoner.  

 

Tradisjonelle arbeidsformer er ikke aktuelle alle steder. Det er mye høyteknologi kombinert med 

enklere mekanikk. Elektronikk kommer innom i alle fag. 

 

Faglig råd for naturbruk fikk to eksempler på hvordan skolene kan få inn moderne utstyr. Her var 

det en løsning som virket bedre enn andre. I Hedmark hadde de gått til innkjøp av en egen ny 

hogstmaskin til skolen. I Oppland hadde imidlertid skolene en leasing-ordning. Dette gjorde det 

mulig for skolen å holde seg oppdatert på moderne utstyr uten å måtte gå til innkjøp av egne 

maskiner. Dette forutsetter kompetanse hos de ansatte – det må være noen på skolen som kan 

starte maskinen.  

  
b) Rådets tanker om fylkesbesøk 2020. 

Vestland Fylkeskommunene er store både innenfor blå og grønn næring. Stend videregående 

skole var en av pådriverne for det nye dyrefaget og Austevoll videregående skole ligger ikke 

veldig langt unna. Leder i FosFor jobber på Austevoll vgs. Det er en fiskerimisse 18-21. august. Et 

tentativt forslag til dato begynnelsen av september 2020. Rådet ønsker at Henning Bratthammer 

kan være med i arbeidsgruppen. 

 

Vedtak: Det vil settes av tid til videre planlegging av fylkesbesøk i rådsmøte 27.november. 

Øyvind Haram vil ta kontakt med leder i FosFor og gi tilbakemelding til Arbeidsutvalget innen 14. 

november.  
 

 4.4.19 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  

Vedtak: Faglig råd for naturbruk overlater høringen til organisasjonene 
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4.5.19 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.  

 

Leder i Faglig råd for naturbruk, Arvid Eikeland, innledet saken. I 2017 ble det nedsatt en 

arbeidsgruppe for å utrede behov for endringer i Vg3 akvakulturfaget. Arbeidsgruppen 

gjennomførte en rekke møter fysisk og pr. telefon. Arbeidet resulterte i et utkast til en søknad om 

nytt lærefag.  

 

Det kom som en overraskelse at Sjømat Norge sendte inn en søknad. Innledningsvis i søknaden 

skriver Sjømat Norge at søknaden har full støtte fra arbeidsgruppen. Det medfører ikke riktighet. 

Leder har ikke fullmakt til å fatte beslutninger på tvers av organisasjonen. En søknad om 

strukturendring skal behandles av Fellesforbundets besluttende organer, herunder 

bransje/tariffrådet for havbruk. Ifølge arbeidsgruppens mandat skulle det også leveres en rapport 

til behandling i Faglig råd for naturbruk. Rapporten fra arbeidsgruppen har ikke blitt lagt frem.  

 

Øyvind Haram, Sjømat Norge, viser til at Arvid Eikeland ble informert om at Sjømat Norge ville 

sende inn egen søknad i rådsmøte den 5.desember. Den innledende teksten om arbeidsgruppens 

tilslutning burde imidlertid vært tatt ut av søknaden. 

 

Fra Sjømat Norge sin side var det overraskende at Fellesforbundet valgte å ikke støtte søknaden. 

Sjømat Norge har snakket med ufattelig mange på gulvet. Akvakulturfaget har stått stille og 

faget samsvarer ikke lenger med behovene i arbeidslivet. 75 prosent av de nye medlemmene i 

Sjømat Norge er fra leverandørindustrien. Bedriftene sier at de bruker halvannet år på 

etterutdanning. Det fremstår som at Fellesforbundets avgjørelse er fattet på tariffmessige 

begrunnelser snarere enn kompetansehensyn.   

 

Arvid Eikeland understreker at det ikke er tariffavtalepoltikk som ligger til grunn. Beslutningen fra 

Fellesforbundet er fattet basert på fakta og slik representantene fra bransjen ser næringen. Kan 

fordypninger løse utfordringene?   

 

Flere i rådet mener at fordypningsområder ikke er en god nok løsning. Det er ikke åpent for 

fordypninger, og det er ikke sikkert det vil bli innført. Det er et behov for dette faget, og det 

finnes bedrifter og båter som kan ta inn lærlinger.  

 

Vedtak:  

 

Med 8 mot 1 stemme* gir Faglig råd for naturbruk gir sin tilslutning til søknaden fra Sjømat 

Norge.   

 

*Leder for Faglig råd for naturbruk, Arvid Eikeland, tok dissens. Eikeland viser i denne 

sammenheng til brev fra Fellesforbundet til Utdanningsdirektoratet datert 27.08.2019 Nytt 

fagbrev i havbruk – muligheter for fordypning i Vg3 som var vedlagt saksdokumentene til 

rådsmøte.  

 

Fagansvarlig sender et kort utkast til en begrunnet tilrådning basert på diskusjonen. 

Rådsmedlemmer oppfordres til å gi en mer utdypende begrunnelse. 

 

 

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

oppdatere det yrkesfaglige utdanningstilbudet   
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Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet om å utvikle et bedre 

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

arbeidslivets behov.  

 

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

 

Vedtak:  

Bodil Onsaker Berg deltar 19. september. Arvid Eikeland deltar 24. september.  

 

 

4.7.19 Hovslagerfaget og Salmakerfaget 

 

Utdanningsdirektoratet ber faglig råd for naturbruk om å gi en vurdering av å splitte Vg3 

salmakerfaget og opprette et Vg2 tilbud i hovslager- og salmaker i tråd med kapittel 5 i 

retningslinjene for samarbeid SRY, faglig råd og UDIR om splitting av fag.  

 

Hva er balansegangen mellom verneverdig kompetanse og dagens arbeidsmarked? Det er et 

definitivt behov for hovslageren – og lærefaget har en nær tilknytning til et arbeidsmarked. Det å 

sko en hest er ikke verneverdig. Det er et skille mellom små fag og små verneverneverdige fag.  

 

Faglig råd for naturbruk har fått for liten tid til å ta stilling til forslaget.  

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte. Bodil Onsaker Berg forbereder et utkast til innstilling.   

 

4.8.19 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.  

 

Vedtak:  

Faglig råd for naturbruk svarer på generelt grunnlag at droner er utbredt innenfor naturbruk og 

det blir mer og mer brukt.  

 

Eksempler fra naturbruk: 

 

Skogbruk: Kartlegging av skog, Taubaner (finne feste) 

Landbruk: Gjeting, ugressinspeksjon, sprøyting 

Reindrift: Kartlegging av terreng  

Akvakultur: Algeovervåkning.  

Fiskeri: Undervannsdroner til å søke fisk.  

 

Fagansvarlig sender inn svar til Utdanningsdirektoratet 

 

 

4.9.19 Tilbakemelding fra partene i arbeidslivet på læreplanarbeidet 

 

NHO og LO har sendt et brev til Utdanningsdirektoratet og bedt om et møte i tilknytning til 

læreplanarbeidet. Tidsplanen er for kort til å gjennomgå alle læreplanene og det er fare for at 

læreplanene ikke blir av god nok kvalitet. Utdanningsdirektoratet tar heller ikke tilstrekkelig 

hensyn til partene i arbeidslivet når det gjelder innholdet i læreplanene.  

 

Vedtak: Faglig råd for naturbruk stiller seg bak brevet fra NHO og LO. Arbeidsutvalget utformer 

et kort svar til Utdanningsdirektoratet.  
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4.10.19 Eventuelt  

 

 Oppfølging av 3.5.19: Innspill til Lied-utvalget.   

Arbeidsutvalget har besluttet at skriftlig innspill til Lied-utvalget ikke er nødvendig. Lied-utvalget 

har fått innspill tidligere og arbeidet er snart ferdig.  
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