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Sak 1.1.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Referater godkjennes per e-post og publiseres på fagligerad.no i etterkant av 
rådsmøtene. Legger til to saker under eventuelt:  

• Små lærefag 
• Fylkesbesøk i 2020 

 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjent. Legger til sakene små lærefag og fylkesbesøk 2020 
under eventuelt.  

Sak 2.1.20 Valg av ny nestleder  
Martin Raaen Eidissen har byttet jobb i Fagforbundet, og kan derfor ikke fortsette som 
medlem og nestleder i rådet. I tråd med mandat og retningslinjer for samarbeid mellom 
faglige råd og Udir konstituerer rådet seg selv. 
 
Ved konstitueringen i rådsmøtet 24. oktober 2018 hadde rådet følgende vedtak: 
 

Rådet innstiller Anne Røvik Hegdahl som leder, Martin Raaen Eidissen som 
nestleder, og Solveig Eldegard som medlem av arbeidsutvalget. Leder- og 
nestledervervet byttes innbyrdes halvveis i oppnevningsperioden, etter nærmere 
avtale om tidspunkt. 

 
Arbeidsutvalget foreslår at rådet innstiller en ny nestleder fra arbeidstakersiden som 
overtar ledervervet fra 1. april 2020, mens Anne Røvik Hegdahl overtar nestledervervet. 
Alternativt kan rådet utsette bytte av leder- og nestledervervet til et senere tidspunkt. 
 
Arbeidstakersiden samlet seg for å diskutere, og foreslo Merethe Sutton som medlem av 
arbeidsutvalget. Terje Mikkelsen ble også forespurt per telefon, men ønsket ikke å stille. 
 
Fra diskusjon:  
- Merethe ønsker helst at Solveig går inn som ny nestleder, fordi hun har mer erfaring. 

Samtidig et viktig prinsipp at arbeidstaker- og arbeidsgiversiden innehar leder- og 
nestledervervet. Hun kommer inn i et velfungerende AU, der det er samarbeid om 
ledelsen i rådet. 

- Det er opp til rådet selv å finne en god løsning. Rådet konstituerer seg selv. Udir har 
få føringer. 

- Kjønnsbalanse ble vurdert hos arbeidstakersiden, men det viktigste er at det er 
kompetente personer som har kapasitet til å inneha vervet. 

 
Vedtak: 
Rådet velger Merethe Sutton som ny nestleder. Anne Røvik Hegdahl fortsetter som leder 
og Solveig Eldegard som medlem i arbeidsutvalget. Nestleder- og ledervervet byttes fra 
første møte etter sommeren.  

Sak 3.1.20 Behandling av Vg1-læreplanen v/Anja og Stine  
Utdanningsdirektoratet ber rådet vurdere om det faglige innholdet i læreplanen legger et 
godt grunnlag for progresjon til Vg2 og Vg3 og om det gir et godt grunnlag for sentralt 
innhold i salgsfaget, reiselivsfaget, administrasjonsfaget og sikkerhetsfaget. 
 
Hovedgrep i etterkant av høring har vært å tydeliggjøre de ulike retningene Vg1 fører til, 
styrke sammenhengen mellom «om faget» og kompetansemål og styrke økonomi-
innhold og sikkerhetselementer. 
 

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/3.-mandater/#3.2-mandat-for-faglige-rad
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/3.-mandater/#3.2-mandat-for-faglige-rad
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Vi ber rådet spesielt vurdere kompetansemål som handler om økonomi. 
 
Se retningslinjer for utforming av læreplaner og vedlagt skrivehjelp til læreplangruppene 
samt beskrivelse av det sentrale innholdet i utdanningsprogrammet. 
 
Innledning av Anja Aigeltinger fra Udir. De faglige rådene har vært involvert i ulik grad i 
sluttfasen av arbeidet med Vg1-læreplanen i de ulike utdanningsprogrammene. Etter en 
gjennomgang i Udir etter høring der vi så læreplanene på tvers, så vi behov for å gjøre 
vesentlige endringer i læreplanen for Vg1 salg, service og reiseliv. Både arbeidsutvalget i 
faglig råd og Vg1-læreplangruppen har vært involvert i dette arbeidet. 
 
Det er kort tid til Vg1-læreplanen skal fastsettes, og den skal sendes Sametinget 
førstkommende mandag. Udir og arbeidsutvalget vurderte at det var bedre å involvere 
rådet med kort frist, enn ikke å involvere rådet i sluttfasen, gitt at det var snakk om 
betydelige endringer i læreplanen etter høring. 
 
Frist: fredag 17. januar 2020.  
 
Rådsmedlemmene ble delt inn i diskusjonsgrupper, før felles diskusjon i rådet. 
 
Innspill fra diskusjon: 
− Uklart hvor store endringer som faktisk kan gjøres så sent i prosessen, og kort tid 

til å gå inn i detaljer med tanke på faglig nivå. Det hadde vært en fordel å starte 
med Vg3 med tanke på progresjonen. 

− Spørsmål til begrepet «utforske». Viste til verblista i skrivehjelpen. «Utforske» er 
et mer aktivt verb enn «gjøre rede for» eller «beskrive». Samtidig er det 
vanskeligere for eleven å forstå hva en skal vurderes etter. Fungerer under: 

o utforske korleis ulike kulturar og bakgrunn påvirker kommunikasjon og 
kundebehandling og ta hensyn til dette i møte med kunder og gjester  

o utforske hvordan teknologi og endringer i forbrukeratferd påvirker salg og 
servicerollen og vurdere tiltak og markedsføringstrategier  

− Markedsføringsdelen tar mye plass. 
− For høyt faglig nivå på flere av kompetansemålene. Eks. «forklare og føre et 

enkelt regnskap, utarbeide budsjett og vurdere lønnsemd». Det er handlingsrom 
for læreren til å finne oppgaver som ligger på et riktig nivå, men det kan være 
vanskelig for læreren å vurdere nivået. 

− Mindre økonomi i dette utkastet enn tidligere. Et lavere nivå enn tidligere knyttet 
til økonomi. Det har vært for høyt tidligere. 

− Innovasjon kunne vært bedre ivaretatt i faget Marknadsføring og innovasjon. Eks. 
«utvikle en innovativ forretningsidé og vurdere den i lys av bærekraftig 
utvikling». Samtidig ligger det behov for innovasjon i utviklingen av enhver 
forretningsidé. I tillegg kan mer vekt på innovasjon i kompetansemålene være et 
for høyt nivå på Vg1, og være mer relevant på Vg2 og Vg3. 

− Begrepet «opplevelser» kan ivaretas bedre. Opplevelser kan inngå flere steder, 
både i kjerneelementer, om faget og kompetansemål. 

− Begrepet produkt kan være utfordrende. Samtidig er det utdypet under 
kjerneelementer. Det kan være en fordel å spesifisere at det også inkluderer 
tjenester, eks. vare og tjenester også i kompetansemålene. Et utvidet 
produktbegrep kan være utfordrende å kommunisere på Vg1-nivå. 

 
 
 
 
 
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Retningslinjer-for-utforming-av-lareplaner-for-fag-/
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Forslag til endringer: 
 

− Bytte verb fra «utforske» til «beskrive»:  
o beskrive ansvarsfordeling og betydninga av ulike roller i en virksomhet og 

utarbeide og presentere et organisasjonskart (vurdere å dele 
kompetansemålet i to) 

o beskrive vareflyt og kvalitet i verdikjeda og vurdere dilemma knyttet til 
lønnsomhet og berekraftig utvikling  

− Vurdere rekkefølgen av kompetansemålene. Eks. ikke starte ut med regler og 
lovverk under forretningsdrift. 

− Rette feil under Underveisvurdering og Standpunktvurdering. Det står 
konseptutvikling og programmering gjennomgående.  

− Vurdere om teknologi kan ivaretas bedre under «Om faget» 
− Vurdere å ivareta innovasjon bedre i faget Marknadsføring og innovasjon. 
− Legge til opplevelser som salgbart produkt under kjerneelementer: «Det 

innebærer å tilpasse kommunikasjon, serviceprodukt, opplevelser og tjenester til 
ulike målgrupper og videre om å utøve vertskapsrollen og skape gode 
opplevelser.» 

− Under kompetansemålene: vurdere å bruke «vare eller tjeneste», istedenfor 
«produkt» 

Vedtak: 
Fagansvarlig sender inn forslagene til endringer innen fristen. 

Sak 4.1.20 Fastsatt nytt navn på utdanningsprogrammet  
Kunnskapsdepartementet har fastsatt følgende navn på de fire nye 
utdanningsprogrammene i ny yrkesfaglig tilbudsstruktur, og dermed også navn på Vg1.  
 
Utdanningsprogram for  

− håndverk, design og produktutvikling (arbeidstittelen var design og 
tradisjonshåndverk) 

− frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (arbeidstittelen var frisør, 
blomster- og interiørdesign) 

− informasjonsteknologi og medieproduksjon (arbeidstittelen var IKT og 
medieproduksjon) 

− salg, service og reiseliv (arbeidstittelen var salg, service og reiseliv) 
 
Rådet foreslo navnet Innovasjon og servicefag. Se vedlagt brev. 
 
Arbeidsutvalget åpnet for drøfting i rådet knyttet til det fastsatte navnet på 
utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv.  
 
Innspill i diskusjon:  
− Har vært en lang prosess. Reagerer på at vurderingene rådet har lagt til grunn 

ikke blir hensyntatt i oppsummeringen. 
− Var viktig at navnet skulle presentere noe nytt. Det er uansett nytt i forhold til 

service og samferdsel, og er ikke nødvendigvis så viktig for elevene. 
− Innovasjon er et veldig generelt begrep som kan gjelde flere utdanningsprogram. 

Innovasjon må også kunne gjenspeiles i læreplanene om det skal være del av 
navnet. 

− Utfordrende for sikkerhetsfaget når flere andre fagnavn blir listet i navnet på 
utdanningsprogrammet. Enten må navnet være samlende, ellers må alle fagene 
listes i navnet. En eventuell omkamp kan handle om å inkludere sikkerhet i 
navnet. Samtidig spørs det hvordan dette egentlig påvirker søkertallene. 

− Får et vedtak uten å bli involvert i prosessen. Udirs anbefaling har imidlertid vært 
forelagt arbeidsutvalget i høst, i perioden da det ikke ble avholdt rådsmøter. 
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− Få innspill fra bedrifter og bransjen i høringen. Problematisk når høringen tillegges 
mye vekt. 

− Elevorganisasjonen foretrekker arbeidstittelen eller salg- og servicefag, fremfor 
forslagene fra rådet 

− Spørsmål om rådet skal ta en omkamp. Imidlertid ikke en tydelig enhet i rådet i 
navneprosessen. 

− Kan foreslå nytt navn om det kommer et bedre navneforslag etter hvert, i tråd 
med retningslinjene.   

Vedtak: 
Rådet er delt med tanke på det nye navnet. Arbeidsutvalget utarbeider en 
tilbakemelding med tanke på prosessen. Fagansvarlig sender inn innspillet til Udir. 

Sak 5.1.20 Plan for den videre oppfølgingen av læreplanarbeidet v/Anja og 
Stine  
Rådet har tidligere blitt tilsendt følgende orientering om læreplanarbeidet:  

Utdanningsdirektoratet ønsker med dette å informere om at arbeidet med 
læreplanene på Vg2 og Vg3 for yrkesfaglige utdanningsprogram er utsatt. Dette 
betyr at høringen publiseres medio august 2020 og at læreplanene fastsettes i 
februar 2021. Vi arbeider nå med en alternativ overordnet framdriftsplan og 
individuelle fremdriftsplaner for de enkelte utdanningsprogrammene i samarbeid 
med faglige rådene. 
Utdanningsdirektoratet gjennomførte et møte med leder og nestleder av SRY og 
flere representanter fra LO og NHO 19. desember og et oppfølgingsmøte 10. 
januar. I møtene ble fremdriftsplanen for arbeidet med læreplaner for Vg2 og Vg3 
og hva avgjørende innflytelse på Vg3 innebærer drøftet. Møtene har vært positive 
og NHO og LO har gjenopptatt arbeidet med læreplanene i de faglige rådene. 
Faglige råd vil involveres videre i arbeidet med planlegging av fremdrift innenfor 
de forskjellige utdanningsprogrammene. Utdanningsdirektoratet vil sammen med 
de faglige rådene vurdere behov for å involvere medlemmer av læreplangrupper 
for å arbeide videre med kvalitetssikring av språk og faglig innhold i læreplaner på 
Vg2 og Vg3 innenfor de ulike utdanningsprogrammene. I de tilfeller hvor det er 
behov for å involvere medlemmer fra læreplangrupper, vil disse kontaktes 
nærmere. 

Avdelingsleder Bjørg Rafoss Tronsli orienterte om prosessen. Presentasjonen som ble 
vist var den samme som ble vist i møtet 10. januar, og den muntlige informasjonen som 
ble gitt i rådsmøtet var derfor også viktig. Fagansvarlig sender referat fra møtet 10. 
januar med fullstendig informasjon når det er klart.  
 
Spørsmål fra rådet om: 

- språkvask 
- involvering av læreplangrupper 

 
Språkvaskerne vil være tett involvert i arbeidet med læreplanene denne våren. 
Direktoratet er kjent med negative erfaringer med språkvask i utviklingen av læreplaner 
i Kunnskapsløftet.  
 
Det er opp til rådet i hvilken grad læreplangruppene fra Vg3 skal involveres videre. 
 
Vedtak:  
Arbeidsutvalget utarbeider en fremdriftsplan for læreplanarbeidet i samarbeid med Udir, 
og sender forslag til fremdriftsplan og møteplan til rådet per e-post.  
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Sak 6.1.20 Møteplan 2020 v/Stine  
Utdanningsdirektoratet har tidligere utarbeidet forslag til møteplan for 2020. Der var det 
satt opp seks ordinære rådsmøter. Gitt endringer i fremdriftsplan for læreplanarbeidet, 
ser vi det som hensiktsmessig å se møteplanen i sammenheng med dette.  
 
Rådet kan komme med innspill på møtedatoer som ikke passer.  
 
Vedtak:  
Arbeidsutvalget utarbeider en fremdriftsplan for læreplanarbeidet i samarbeid med Udir, 
og sender forslag til fremdriftsplan og møteplan til rådet per e-post.  

Sak 7.1.20 Forslag om endring av yrkestittel i sikkerhetsfaget  
På læreplansamlingen 17-18. september 2019 kom læreplangruppen for Vg2 service og 
sikkerhet med et innspill om yrkestittelen vekter i sikkerhetsfaget. De mente at tittelen 
var problematisk, da den ikke synliggjør at en med fagbrev i sikkerhetsfaget har mer 
kompetanse i sikkerhetsfaget enn vekterkurs.  
  
De foreslo yrkestittelen: sikkerhetsmedarbeider. 
Et annet alternativ til yrkestittel er: fagbrev i sikkerhetsfaget. 
 
Terje Mikkelsen fra Norsk Arbeidsmandsforbund har hatt følgende innspill:  
 

«I dag er det slik at vektere får fagbrev i sikkerhetsfaget, det er kun selve 
yrkestittelen som er vekter. Det mener jeg er dekkende og beskriver godt den 
kompetansen kandidaten innehar. 
  
Jeg mener det er viktig å beholde selve yrkestittelen vekter av to grunner, den 
ene er den rent historiske. Vektertittelen har flere hundre års tradisjon, og yrket 
slik det fremstår i dag har opprinnelse på midten av 1920 tallet. Dette mener jeg 
det er viktig å ivareta ved at det er en offisiell yrkesbetegnelse. 
  
Den andre er at forskriften til lov om vaktvirksomhet i § 7 henviser til betegnelsen 
vekter når forskriften godkjenner at fagbrev som vekter oppfyller kravene til den 
lovpålagte grunnutdanningen. Dersom vi fjerner yrkesbetegnelsen vekter mister 
forskriften mening og må eventuelt endres dersom innholdet skal være det 
samme. 
  
Jeg ønsker derfor at rådet ikke foreslår noen endringer i yrkesbetegnelsen.» 

  
Andre rådsmedlemmer har støttet forslaget om endring i yrkesbetegnelsen. 
Arbeidsutvalget foreslår at rådet diskuterer behovet for å endre yrkestittelen til «fagbrev 
i sikkerhetsfaget». 
 

- Arbeidsgiversiden er opptatt av at det er et fagbrev som sikkerhetsmedarbeider, 
der en har mulighet til å jobbe som vekter. Kompetansekravene øker så 
vekterfaget i seg selv blir mindre aktuelt. Viktig å sikre bredden i sikkerhetsfaget 
fremover. 

- Så lenge arbeidsgiver- og arbeidstakersiden ikke er enige bør ikke rådet komme 
med forslag til endringer. 

- En eventuell endring kan ta tid. 
 
Vedtak: 
Rådet foreslår ikke en endring nå. Rådsmedlemmene melder inn sak om det blir aktuelt 
senere. 
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Sak 8.1.20 Innspill til rapporten Fag- og svenneprøven - sluttvurdering det bør 
investeres i?  
Fag og svenneprøven «Sluttvurdering det bør investeres i»? Er tittelen på en rapport 
utarbeidet av faglig råd elektro i samarbeid med faglig råd teknikk og industriell 
produksjon og faglig råd for bygg- og anleggsteknikk. Rapporten tar for seg ulike 
problemstillinger knyttet til fag- og svenneprøven og forslag til endringer i regelverket. 
  
SRY har behandlet rapporten og anbefaler at den oversendes til de øvrige faglige rådene 
for behandling og at det utarbeides en oppsummering av tilbakemelding fra alle de 
faglige rådene. 
  
Vedlagt finner dere oppdraget sammen med rapporten. 
  
Frist for tilbakemelding var 5. desember 2019. Arbeidsutvalget har meldt fra om behov 
for en utsettelse. Anne orienterer kort i møtet. 
 
Innspill fra diskusjon:  

- FREL har tatt for seg et vidt felt, med en noe snever inngang. Lov- og 
forskriftsendringer kan få store konsekvenser. Dette er en stor, kompleks og viktig 
sak, og vi bør eventuelt jobbe grundigere med dette. Samtidig er det viktig å ta 
tak i dette. Viktig å få likere praksis på tvers av fylkene. Ser utfordringene 
tydeligere i forbindelse med fylkessammenslåinger. 

- Kostnader er ikke berørt. 
- Kompetanseheving av prøvenemndene: vurderingskompetanse er også viktig. 
- Krevende for partene å ha ansvar for medlemmer av prøvenemnder. Det kommer 

ikke alltid mange forslag. Samtidig er det fint å flytte ansvar dit.  
- En nasjonal standard for prøvenemndenes kompetanse er bra, men 

vurderingskompetanse må også legges til. 
- Hvis prøvenemnden selv skal lage prøven må kompetansen styrkes 
- Til punkt 13 (endring i prøveforskrift): Uenig i forslaget om at fylkeskommunen 

kan bestemme at deler av prøven kan utføres utenfor læreplassen. Viktig at 
dagens ordning blir videreført, der hele delen kan utføres utenfor. Endringen kan 
ekskludere kandidater, særlig mtp. Lied-utvalget og Opplæringslovutvalget.   

- Noe blanding av fagbegreper i rapporten. Det er vanskelig å forstå saksgangen, og 
hva rådet egentlig gir innspill på. Noe må kanskje utredes nærmere, eks. delte 
meninger om prøvestasjoner. 

- Tilsynsperson er viktig for rettssikkerheten til lærlingen. Enig i at rollen bør bli 
tydeligere. 

 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget utarbeider et svar basert på innspill i rådsmøtet. Fagansvarlig sender 
innspillene til Udir. 

Sak 9.1.20 Temadiskusjon - innvandrerbakgrunn og læreplass v/Stine  
 
Utdanningsdirektoratet har sett nærmere på sammenhengen mellom 
innvandrerbakgrunn og søkernes sjanse for å få læreplass. 5. desember 2019 publiserte 
vi notatet Hvilken betydning har innvandrerbakgrunn for sjansene for å få læreplass?.   
  
Vi ønsker å utfordre dere til å ta diskusjonen videre i egne fagmiljøer, og til å komme 
med forslag til hva som kan gjøres videre.  
  
Arbeidsutvalget ber rådet komme med innspill.  
 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/hvilken-betydning-har-innvandrerbakgrunn-for-sjansene-for-a-fa-lareplass/
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Innspill fra diskusjon: 
 

-  Relevant problemstilling i Oslo 
- Viktig at partene diskuterer dette 
- Kan være tilfeller der også norskfødte med innvandrerbakgrunn kan ha dårlige 

norskkunnskaper. Det er viktig med gode språkkunnskaper i mange fag. 
- Overrasket over statistikken, nedslående funn 
- Forskjeller mellom gutter og jenter kan også skyldes utdanningsprogrammene de 

søker til 
- Har også med holdninger å gjøre. Ser at navnet dessverre kan ha betydning. 
- Men hva gjør vi? 

o Rask kartlegging er en løsning, særlig for voksne. For å finne rett lærefag. 
o Eksempler der navnene fjernes i søknadsprosessen (Oslo 

universitetssykehus) 
o Arbeidslivet har et ansvar her 
o Kiwikjeden lykkes med mange. Godt eksempel å se til. 
o Lage idébank 
o Språkopplæring 

 
Vedtak:  
Rådsmedlemmene oppfordres til å ta diskusjonen videre i sine organisasjoner. 

Sak 10.1.20 Orienteringssaker v/Stine 
• Brev og innspill til Udir fra rådet 

o Høringsinnspill til Vg1-læreplanen 
o Innstilling av medlem og varamedlemmer til klagenemnd i kontor- og 

administrasjonsfaget 
«Faglig råd for salg, service og reiseliv innstiller Camilla Hildrum som medlem, og 
Tone Høvik og Merethe Sutton som varamedlemmer til klagenemnda i kontor- og 
administrasjonsfaget.» Behandlet per e-post i rådet, og sendt Udir 3. desember 

o Innstilling av varamedlemmer til klagenemnd i salgsfaget 
«Faglig råd for salg, service og reiseliv innstiller Lisbeth Aanensen Eriksen og 
Merethe Sutton som varaer i klagenemnda for salgsfaget.» Behandlet per e-post i 
rådet, og sendt Udir 3. desember. 

o Kryssløp til Vg2 byggdrifterfaget og Vg2 informasjonsteknologi 
Se vedlagte bestilling. Arbeidsutvalget utarbeidet følgende innspill som ble sendt 
Udir 3. desember: «Vg1 salg, service og reiseliv gir etter arbeidsutvalgets 
vurdering ikke et naturlig grunnlag for et kryssløp til Vg2 byggdrifterfaget. Det kan 
være aktuelt med et kryssløp til Vg2 informasjonsteknologi, men dette krever 
nærmere vurderinger.» Det kom ingen innspill fra rådet. 

• Arbeidsgruppe for bedriftsintern opplæring v/Anne 
Forskyver arbeidet i tråd med utsettelsen i læreplanarbeidet. 

• Forankring og forberedelse av saker v/Anne 
(flyttes til neste møte) 

• Høringer om endringer i det yrkesfaglige tilbudet 
o Splitting av Vg3 akvakultur i Vg3 akvakultur og Vg3 havbruksteknikk 

 Vi foreslår å splitte dagens læreplan på Vg3 akvakultur/opplæring i bedrift i to nye 
retninger, en med vekt på teknologi og en med vekt på biologi. Les og svar på høringen her. 

o Endring av navn på Vg1 teknikk- og industriell produksjon 
 Vi foreslår å endre navn på utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon til Vg1 
Teknologifag eller Vg1 Teknologi- og industrifag. Les og svar på høringen her.  

o Endring av navn på utdanningsprogrammet elektro til elektro og datateknologi 
 Vi foreslår å endre navn på Vg1 elektrofag til Vg1 elektro og datateknologi. Les og svar på høringen 
her.  

  

https://hoering.udir.no/Uttalelse/v2/80743d48-9c5c-4edb-9996-49715e9c6616?disableTutorialOverlay=True
https://hoering.udir.no/Hoering/v2/890
https://hoering.udir.no/Hoering/v2/887
https://hoering.udir.no/Hoering/v2/888
https://hoering.udir.no/Hoering/v2/888
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• Hovedinnstilling fra Liedutvalget 

Tirsdag 17. desember 2019 overleverte Liedutvalget NOU 2019: 25 Med rett til å mestre til 
kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Dere finner utredningen her. Den vil 
sendes på høring våren 2020. Rådsmedlemmene bør sette seg inn i utvalgets anbefalinger for 
yrkesfagene. 
 
Liedutvalget leverte den andre av to utredninger om videregående opplæring 17. 
desember 2019. Utvalget foreslår at retten skal utvides fra en rett til tre års opplæring til 
en rett til fullføring med studie- eller yrkeskompetanse. Utvalget foreslår flere tiltak som 
skal hjelpe elevene til å mestre opplæringen slik at de blir kvalifisert for videre utdanning, 
arbeidslivet og aktiv samfunnsdeltakelse.  
 
Blant annet foreslår utvalget innføringsfag i norsk, engelsk og matematikk for elever med 
behov for det. Opplæringen skal tilrettelegges slik at elevene ikke lenger må gå i takt. 
Utvalget foreslår at omfang og innretting av fellesfagene endres. Dette vil få konsekvenser 
for påbygging til generell studiekompetanse.  
 
Utvalget foreslår at de studieforberedende utdanningsprogrammene endres. Opplæringen i 
yrkesfagene må innrettes med utgangspunkt i yrkesfagenes egenart, og elevene og 
lærlingene må få mer støtte, slik at flest mulig kan få en yrkesfaglig kompetanse. Utvalget 
foreslår at det tas flere grep for å tilrettelegge for voksnes deltakelse i videregående 
opplæring som svar på arbeidslivets økende behov for kompetanse.  
  

• Opplæringslovutvalget 
Opplæringslovutvalget overleverte i dag sin utredning til kunnskaps- og 
integreringsminister Jan Tore Sanner. Les utredningen her.  

• Høring – nye læreplaner på studieforberedende 
Sekretariatet vil med dette informere de faglige rådene om at nye læreplaner på 
studieforberedende utdanningsprogram er sendt på høring. Det forventes ikke at de 
faglige rådene avgir høringssvar til disse læreplanene. Frist for å svare på høringen er 25. 
februar 2020. 
 
Vi fornyer læreplanene i programfagene på studieforberedende i to puljer. Nå sender vi 
læreplanene i pulje 1 på høring, som gjelder fagene som skal være klare til skolestart i 
august 2020. Les læreplanutkastene og svar på høringen her. Etter dette leser og 
behandler vi innspillene. Vi fastsetter læreplanene våren 2020. Les mer om arbeidet med 
nye læreplaner. 

• Likestillingsutfordringer for barn og unge 
Ved kongelig resolusjon 4. mai 2018 ble det oppnevnt et utvalg for å utrede 
likestillingsutfordringer barn og unge møter på flere, viktige arenaer. Utvalget leverte sin 
utredning 14. november 2019. Utredningen NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og 
mulighetsrom er nå på høring. Høringsfrist: 2. mars 2020. Se oversikt over 
kjønnsfordeling i lærefagene i utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv i denne 
tabellen. 

• Godkjente lærebedrifter 
Statistikk over godkjente lærebedrifter ble publisert 21. november på 
www.udir.no/statistikk. 

• Nyhetsbrev fra NOKUT 
Se vedlagt nyhetsbrev fra NOKUT om godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og 
yrkesopplæring. Ingen av lærefagene i utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv 
inngår i ordningen i dag.  

• Ny digital læreplanvisning 
De nye læreplanene kommer på udir.no i en digital visning, hvor en kan velge å vise 
integrert støtte. Den digitale visningen skal gi støtte til å se sammenhenger i læreplanen 
og mellom fag, jobbe med progresjon og knytte opplæringen til overordnet del. Visningen 
blir utviklet i samarbeid med lærere, instruktører, skoleledere og skoleeiere. 
Se demonstrasjon av den nye læreplanvisningen her. 

Forslag til vedtak:  
Rådet tar sakene til orientering. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-25/id2682947/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/horing--nye-lareplaner-pa-studieforberedende--fag-elevene-velger-pa-vg1/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-201919-jenterom-gutterom-og-mulighetsrom/id2679668/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/antall-larlinger/larekontrakter-utdanningsprogram/?rapportsideKode=FOY_LK_UtdprogAar&filtre=AldersgruppeID(-10)_Avgiver_FylkeID(-10)_KjoennID(-10_1_2)_KontraktsTypeID(1)_OpplaeringskontorID(-10)_ProgramomraadeID(-29_-10_1408_1410_1412_1413_1414)_RettstypeID(-10)_SektorTypeGruppeID(-10)_TidID(201610_201710_201810)_VelgMaaltall(0)&radsti=F
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/antall-larlinger/larekontrakter-utdanningsprogram/?rapportsideKode=FOY_LK_UtdprogAar&filtre=AldersgruppeID(-10)_Avgiver_FylkeID(-10)_KjoennID(-10_1_2)_KontraktsTypeID(1)_OpplaeringskontorID(-10)_ProgramomraadeID(-29_-10_1408_1410_1412_1413_1414)_RettstypeID(-10)_SektorTypeGruppeID(-10)_TidID(201610_201710_201810)_VelgMaaltall(0)&radsti=F
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/godkjente-larebedrifter2/godkjente-larebedrifter1/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/skisser-til-ny-digital-lareplanvisning/
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Sak 11.1.20 Eventuelt  

Små lærefag 
 
I Tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2020 har direktoratet fått i oppdrag å se 
nærmere på organisering av arbeidet med små fag. Oppdraget har kort frist - 1. mars 
2020. 

Det er en gjennomgående problemstilling at tilbudsstrukturen har mange små fag med 
få deltakere, men som det likevel er et behov for å opprettholde. De fleste 
utdanningsprogrammene har slike fag. Det kan være ulike behov og utfordringer knyttet 
til disse fagene, og flere faglige råd har ønsket at det opprettes egne regionale fag-
/kompetansesentra for å ivareta dem.   

Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet om å kartlegge 
problemstillinger knyttet til små fag og kompetansesentre, og komme med forslag til 
modeller som kan ivareta fagene. I den anledning ber vi de faglige rådene svare på noen 
spørsmål, og har laget et spørreskjema dere kan levere svarene gjennom.     

Siden flere faglige råd har vært opptatt av dette temaet i mange år, vil vi gjerne at dere 
bygger videre på dette, og eventuelt begrunner endringer i synspunkt.  
 
Vi håper dere kan behandle saken i rådsmøtene i januar, og levere svarene deres tidlig i 
februar.  

Les og svar på undersøkelsen her: https://hoering.udir.no/Hoering/900  

Innspill fra diskusjon: Reiselivsfaget er lite i noen områder, selv om Akershus trekker opp totalen. 
Resepsjonsfaget og reiselivsfaget ses i sammenheng i ny tilbudsstruktur, og det er derfor usikkert 
hvordan utfordringene blir fremover. 
 
Vedtak:   
Fagansvarlig sender inn innspillene som ble skrevet inn i høringsverktøyet i rådsmøtet innen 
fristen. 
 

Fylkesbesøk i 2020 
I henhold til retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, faglige råd og Udir kan de 
faglige rådene søke om å gjennomføre et fylkesbesøk i året. Hensikten med fylkesbesøk 
er dialog mellom rådene, fylkeskommunene, skolene og arbeidslivet om utfordringer i 
utdanningsprogrammet. Utdanningsdirektoratet ønsker å få en oversikt over hvilke råd 
som ønsker å søke om å gjennomføre fylkesbesøk i 2020.   
  
For å unngå for stor belastning på enkeltfylker ønsker vi å fordele fylkesbesøkene på 
ulike fylkeskommuner. I tillegg ønsker direktoratet at besøkene spres på ulike fylker, slik 
at informasjon om de faglige rådenes arbeid blir bedre kjent i flest mulig fylker. Vi ber 
derfor om at de faglige rådene sender en begrunnet søknad og setter opp to alternative 
fylker med tidspunkt i sin søknad. Erfaringsmessig viser tidligere fylkesbesøk en 
gjennomsnittlig kostnad på Kr. 7.500,- pr. medlem (inklusive diettutgifter) på 
fylkesbesøk. Dette er også rammen for fylkesbesøk 2020. 
 
Direktoratet ber om at begrunnet søknad for fylkesbesøk 2020 sendes så snart som 
mulig og senest 1. mars 2020. 
 

https://hoering.udir.no/Hoering/900
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Rådet valgte å ikke dra på fylkesbesøk i 2019. Vedtak fra rådsmøtebehandling 14. 
februar 2019:  

«Rådet ønsker ikke å dra på fylkesbesøk i 2019, på bakgrunn av stor 
arbeidsmengde knyttet til læreplanarbeidet. Fagansvarlig sender inn svar til 
Utdanningsdirektoratet innen fristen.» 
 

Forslag: Nordland fylkeskommune.  
 

- Widerøe har inngått læreplassgaranti 
- Karrieresenteret 
- Frode og Sander har tilknytning 
- Fagskole innen opplevelsesbasert reiseliv 

 
Temaer: Hvordan forbereder skolene seg på nytt utdanningsprogram og nye læreplaner? 
 
Rådet ønsker å være litt mer bestillingsorienterte overfor fylkeskommunen. Rådet tar 
sikte på fylkesbesøk på høsten. Tidspunkt koordineres med arbeidsutvalget.  
 
Rådet har satt sammen en arbeidsgruppe bestående av:  

- Per Inge Bergan 
- Frode Vikhals Fagermo (forespørres) 
- Terje Tidemann 

 
De har i oppgave å utforme en søknad med begrunnelse, for fylkesbesøk til Nordland og 
ett alternativt fylke. Arbeidsgruppen tar kontakt med fagansvarlig ved behov for bistand. 
 
Vedtak: Arbeidsgruppen utformer en søknad med begrunnelse, for fylkesbesøk til 
Nordland og ett alternativt fylke. Tidspunkt blir høsten, og koordineres med 
arbeidsutvalget. Fagansvarlig sender inn søknaden innen fristen søndag 1. mars.  

Sak 12.1.20 Forslag til saker på neste rådsmøte 
- Behandling av Vg2- og Vg3-læreplaner 
- Liedutvalgets sluttrapport  
- Opplæringslovsutvalget 
- Fylkesbesøk i 2020 
- Orientering om forankring og forberedelse av saker 

 
Arbeidsutvalget oppfordrer rådsmedlemmene til å sende fagansvarlig innspill til saker 
frem til neste AU-møte. 
 
Forslag til vedtak:  
Arbeidsutvalget vurderer sakene for kommende rådsmøter. 
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