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Dagsorden for møte i faglig råd for salg, service og reiseliv 2/2020 

Sak 13.2.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 14.2.20 Lærlingsituasjonen 
Sak 15.2.20 Høring av Liedutvalgets sluttrapport 
Sak 16.2.20 Høring av ny opplæringslov 
Sak 17.2.20 Høring av Vg2- og Vg3 læreplaner 
Sak 18.2.20 Høring av navn på Vg2 og Vg3 
Sak 19.2.20 Møteplan og fremdriftsplan for læreplanarbeidet 
Sak 20.2.20 Orienteringssaker 

Orienteringssaker til rådet i april 

Ny informasjon om koronasituasjonen for opplæring i skole og arbeidsliv 

Læremiddelutvikling i smale fagområder 

Brev til Udir om manglende involvering ved fastsettelse av navn på 
utdanningsprogrammet 

Sak 21.2.20 Forslag til saker på neste rådsmøte 
Sak 22.2.20 Eventuelt 
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Sak 13.2.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Referater godkjennes per e-post og publiseres på fagligerad.no i etterkant av 
rådsmøtene.  
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjent. Flytter sak 17-19 til starten av møtet, så 
læreplanansvarlig i Udir kan delta. 

Sak 14.2.20 Lærlingsituasjonen  
For å få et bedre bilde av situasjonen for lærlingene og lærekandidatene i denne 
utfordrende koronasituasjonen, innhenter direktoratet i en periode fremover ukentlige 
tall fra fylkeskommunene. Tallene viser ikke graderte permitteringer. Endel lærlinger kan 
f. eks. bli permittert 40 %. Det betyr at de fortsatt kan motta noe opplæring og drive 
verdiskapning for bedriften.  
 
Direktoratet henter inn tall ukentlig, som publiseres her hver onsdag.  
 
Arbeidsutvalget ønsker at rådsmedlemmene orienterer om sin opplevelse av 
lærlingsituasjonen nå og fremover, innenfor våre lærefag. 
 
Rådet behandlet i rådsmøtet 6. desember 2018 en sak vedrørende behov for politiattest 
for lærlinger i sikkerhetsfaget og skoleelever med faget yrkesfaglig fordypning. Denne 
saken har vært behandlet i FRSSR og faglig råd for service og samferdsel også tidligere. 
I forbindelse med en planlagt høring knyttet til denne saken har fagansvarlig for FRSSR 
fått en henvendelse fra Justisdepartementet etter at innkallingen var sendt ut. De lurer 
på om koronasituasjonen har gitt noen form for utfordringer knyttet til de to gruppene. 
Rådet bes svare spesifikt på dette, hvis mulig. 
 
Innspill fra diskusjon i rådet: 
 

- Spørsmål til statistikken for design og håndverk. Frisørlærlinger påvirker denne 
statistikken. Det kan også være treghet i rapporteringen. 

- Antall lærlinger virker høyt. Få permitterte i service og samferdsel i Agder. En 
forklaring er at mange er i dagligvare og detaljhandel. Tallene ser ikke ut til å 
reduseres i Vestfold og Telemark, og det er blant annet en del konkurser. 
Vanskelig å si hvordan det går fremover. 

- Reiseliv er utfordrende, og mange elever har fått avlyst intervjuer. Kommer til å 
få mange med Vg3 i skole. Bør være nasjonale tiltak, siden dette gjelder flere 
steder. 

- Programområdene innen salg, service og reiseliv har gjerne ikke noe tilsvarende 
et verksted. Kanskje denne situasjonen kan føre til at denne problemstillingen kan 
løftes. Kan fylkene for eksempel bruke eventuelle nedlagte hotell? Samtidig er det 
viktig å finne reelle arbeidssituasjoner. 

- Viktig å oppfordre lærebedrifter til å ta inn og beholde lærlinger. Statlige 
virksomheter oppfordres blant annet til å ta inn flere lærlinger. 

- Sikkerhetsfaget: To områder er særlig negativt berørt: Lærlinger på flyplasser, og 
arrangement/uteliv. Dette utgjør imidlertid en lav andel av praksisplasser og 
læreplasser. Øvrige tjenester går som normalt, men det er også en del økning 
knyttet til eksempelvis sykehus og adgangskontroll. Det har kommet en del 
kompensasjonsordninger som gjør det enklere å beholde og ta inn lærlinger. 
Bransjen er ikke spesielt bekymret for utviklingen. Koronasituasjonen har også 
bidratt til å gjøre faget mer aktuelt. Særlig med tanke på temaer knyttet til hva 
som er samfunnskritiske funksjoner. Opplæringen har vært noe mer utfordrende, 
med det har blitt gitt dispensasjon for fjernundervisning.  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag-og-yrkesopplaring/permitterte-laerlinger/
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Vedtak: Rådet mener det er viktig at lærebedrifter strekker seg for å beholde og ta inn 
lærlinger. Rådet ønsker å se nærmere på alternativer for organisering av opplæringen i 
salg, service og reiseliv, og setter dette opp som sak i et senere rådsmøte. Fagansvarlig 
for rådet tar innspillene om sikkerhetsfaget videre.  

Sak 15.2.20 Høring av Liedutvalgets sluttrapport 
Et offentlig utvalg ledet av Ragnhild Lied leverte sin utredning, NOU 2019: 25 Med rett til 
å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring, til kunnskaps- og 
integreringsministeren 17. desember 2019. Utvalget foreslår flere tiltak som skal hjelpe 
elevene til å mestre opplæringen slik at de blir kvalifisert for videre utdanning, 
arbeidslivet og aktiv samfunnsdeltakelse. Høringen finner dere her. 
   
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.  
 
Rådsleder Anne og nestleder Merethe fikk en orientering fra utvalgsmedlem Siri Halsan i 
fellesmøtet mellom SRY og faglige råd 11. mars 2020. SRY har besluttet å sende inn et 
felles innspill i høringen. Frist for innspill til overordnede problemstillinger i SRYs 
høringssvar var 1. mai 2020. Rådene velger selv om de vil avgi høringsuttalelse fra rådet 
til utredningene.  
 
Arbeidsutvalget ønsket opprinnelig å ta utgangspunkt i SRYs høringssvar, men det ser ut 
til at det kan ta tid før dette er klart.  
 
Solveig innledet med et utgangspunkt over problemstillingene hun mente var mest 
relevante. 
 
Innspill fra diskusjon: 

- Viktig å problematisere punktet om rett til å fullføre. Dette kan føre til en uthuling 
av kvaliteten. Samtidig må vi ikke rokke ved retten til videregående opplæring. 

- Skillet mellom grunnskole og videregående opplæring er uheldig, når 
grunnopplæringsbegrepet er foreslått å utgå. Er imidlertid kanskje mindre aktuelt 
å ta med i høringsinnspillet fra rådet. 

- Organisasjonsutfordring knyttet til å bevare interesse og mestring blant elevene. 
Viktig å komme i kontakt med yrkesfagene tidlig. 

- Fylkeskommunen trenger mer ressurser. Liedutvalget har mange gode ideer og 
forslag. Skoleeier mener det er viktig å få frem at forslagene kommer til å få økte 
kostnader. Spesielt fordi strukturen blir mer kompleks. Støtte blant andre i rådet. 

- Positivt at rådet kommer med en uttalelse til en viktig høring. Gode punkter som 
er plukket ut, som uttalelsen kan bygge videre på.   

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-nou-201925-med-rett-til-a-mestre/id2685506/
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- Viktig å se forslagene i sammenheng med den pågående fagfornyelsen. Blant 
annet knyttet til det nye kompetansebegrepet. 

 
Vedtak:  
Arbeidsutvalget utarbeider et høringssvar basert på innspillene i rådsmøtet. 
Arbeidsutvalget sender et utkast til rådet for skriftlige innspill, etter AU-møtet 26. mai. 

Sak 16.2.20 Høring av ny opplæringslov  
Et offentlig utvalg, ledet av Jon Christian Fløysvik Nordrum, leverte sin utredning NOU 
2019: 23 Ny opplæringslov til kunnskaps- og integreringsministeren 13. desember 2019. 
Utvalget foreslår en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov. Høringen 
finner dere her. 
 
SRY har besluttet å sende inn et felles innspill i høringen. Frist for innspill til overordnede 
problemstillinger i SRYs høringssvar var 1. mai 2020. Rådene velger selv om de vil avgi 
høringsuttalelse fra rådet til utredningene. FRSSR har ikke gitt innspill til SRY, grunnet 
læreplanarbeid. Arbeidsutvalget vurderer at det er tilstrekkelig at SRY avgir høringssvar, 
men ønsker tilbakemelding fra rådet om det er problemstillinger rådet bør gi innspill på. 
 
Innspill fra rådet:  

- Kunne ha kommentert kapittel 47 om statlig oppnevnte råd, utvalg, klagenemnder 
og læreplangrupper. Spesielt med tanke på punkt 77.4.5 om Samarbeidsrådet for 
yrkesopplæringen (SRY og faglige råd). Samtidig ivaretas nok dette av SRY. 

 
Høringsfristen er 1. juli 2020 
 
Vedtak:  
Rådet avgir ikke høringssvar til ny opplæringslov, i og med at SRY avgir høringssvar. 
Rådsmedlemmene kan avgi høringssvar gjennom sine organisasjoner. 

Sak 17.2.20 Høring av Vg2- og Vg3 læreplaner  
Læreplanutkastene har nå vært på språkvask, og arbeidsutvalget har hatt en 
gjennomgang av endringene sammen med Udir, for å sikre at det faglige innholdet 
fortsatt er ivaretatt.  
 
Flere av rådsmedlemmene har kommet med innspill til læreplanutkastene før de ble 
sendt på språkvask 28. april. Samtidig har flere rådsmedlemmer meldt at de ikke har 
hatt mulighet til å gi innspill i den krevende situasjonen de siste månedene.  
 
Arbeidsutvalget har vært tett involvert i arbeidet med læreplanene, og vurderer at 
læreplanene er gode nok til å sendes på høring. For å ivareta rådsmedlemmene som ikke 
har hatt mulighet til å gi innspill de siste månedene kan rådet gi innspill til innholdet i 
læreplanene når de er på høring. Det legges derfor ikke opp til innspill til endringer i 
læreplanene i dette rådsmøtet. 
 
Det kan bli endringer i læreplanutkastene frem mot høring, som følge av interne 
prosesser i Udir. Arbeidsutvalget vil involveres ved behov for eventuelle endringer. 
 
Udir har utarbeidet felles høringsspørsmål. Se vedlagt oversikt. I tillegg har rådet 
mulighet til å foreslå noen fagspesifikke høringsspørsmål, ved behov. Arbeidsutvalget 
ber rådet komme med innspill til eventuelle tillegg til høringsspørsmål på Vg3. 
 
Anne orienterte kort om prosessen med læreplaner. Anja, læreplanansvarlig i Udir, 
orienterte kort om den overordnede prosessen for det videre læreplanarbeidet. Hun la 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2687171/
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vekt på at det er viktig å ta tak i eventuelle problemstillinger tidlig. Det er kort tid 
mellom høring og fastsettelse av læreplaner. 
 
Det kom forslag til et ekstra høringsspørsmål om hvorvidt innholdet er konkret og 
forståelig.  
 
Vedtak:  

 
Rådet godkjenner at læreplanutkastene sendes på høring 15. august, og setter opp 
innspill til læreplaner i rådsmøtet i september. Rådet foreslår et høringsspørsmål om 
hvorvidt innholdet i kompetansemålene er konkret og forståelig nok. Læreplanansvarlig i 
Udir tar dette forslaget videre. 

Sak 18.2.20 Høring av navn på Vg2 og Vg3  
I utdanningsprogrammet for salg, service og reiseliv er flere av navnene i 
tilbudsstrukturen arbeidstitler. En midlertidig gruppe fikk i mandat å utarbeide sentralt 
innhold og komme med forslag til navn der nåværende navn var arbeidstitler, i påvente 
av at et faglig råd for det nye utdanningsprogrammet ble opprettet. De foreslo følgende 
navn: 
 
− Vg2 salg og reiseliv (arbeidstittel) ⇒ Vg2 salg og reiseliv  
− Vg2 service og sikkerhet (arbeidstittel) ⇒ Vg2 sikkerhet og administrasjon  
− Vg3 førstelinje-tjenester (arbeidstittel) ⇒ Vg3 administrasjonsfaget 

o Yrkestittel nytt fag: administrasjonskoordinator  
 
Faglig råd for salg, service og reiseliv behandlet saken om navn på Vg2 og Vg3 i 
rådsmøtet 12. september 2019. Følgende ble vedtatt i møtet: 
 

 «Rådet stiller seg bak navnet Vg3 administrasjonsfaget, i mangel på et mer 
dekkende forslag, og foreslår ikke navneendringer i de andre programområdene 
og lærefagene i utdanningsprogrammet.» 

 
Utdanningsdirektoratet ønsker en bekreftelse på at rådet stiller seg bak forslagene fra 
den midlertidige gruppen for salg, service og reiseliv. Vedtaket fra rådsmøtet har flere 
mulige tolkninger. 
 
Navneforslagene sendes på høring sammen med de respektive læreplanene.  
 
Vedtak:  

Rådet stiller seg bak å sende følgende navn på høring: 

− Vg2 salg og reiseliv 
− Vg2 sikkerhet og administrasjon 
− Vg3 administrasjonsfaget 

o med yrkestittel: administrasjonskoordinator 

Sak 19.2.20 Møteplan og fremdriftsplan for læreplanarbeidet 
Udir gjorde i februar 2020 en kartlegging av risiko i læreplanarbeidet i noen av de faglige 
rådene med flest lærefag for å undersøke behov for å justere fremdriftsplanene. Faglig 
råd for salg, service og reiseliv var ikke blant disse.  
 
SRY avholdt rådsmøte 31. mars 2020. På møtet ble arbeidet med læreplaner i de faglige 
rådene drøftet i lys av publiseringsfristen for høring Vg2 og Vg3 som er planlagt 15. 
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august 2020. Noen av hovedorganisasjonene hadde mottatt tilbakemeldinger på at det 
kan være utfordrende å få ferdigstilt læreplanene for publisering 15. august. 
 
På møtet anbefalte SRY at det ble gjort en kartlegging av status i alle de faglige rådene. 
Udir sendte derfor en bestilling til arbeidsutvalgene i alle de faglige rådene 1. april 2020. 
Der Udir om en tilbakemelding på status for læreplanarbeidet, og om det er behov for 
ekstra ressurser/tiltak for å ferdigstille læreplaner Vg2 og Vg3 slik at de kan sendes på 
høring 15. august 2020. 
 
Arbeidsutvalget i faglig råd for salg, service og reiseliv ga følgende tilbakemeldinger på 
de to spørsmålene som ble stilt: 
 
«Arbeidsutvalget opplever bestillingen fra Udir som noe uklar, spesielt med tanke på hva 
slags ressurser der her er snakk om, men de har forsøkt å svare etter beste evne.  
 

1. Status på rådets kvalitetssikring av det faglige innholdet i læreplaner i 
Vg2 og Vg3 

 
Arbeidsutvalget har vært tett involvert i arbeidet med læreplanene. Rådet har 
generelt opplevd å ha korte tidsfrister i arbeidet, og dette har blitt ytterligere 
forsterket av redusert kapasitet knyttet til koronasituasjonen. Flere 
rådsmedlemmer har bedt om utsatte frister, men det er vanskelig å vite hva 
slags frister som ville vært tilstrekkelige i denne vanskelige situasjonen. 

 
Rådet fikk tilsendt nye læreplanutkast 16. april, med mulighet for innspill innen 
22. april. Disse er bearbeidet i samarbeid mellom Udir og arbeidsutvalget. I 
forrige runde, med frist 3. april kom det få innspill fra rådet. Arbeidsutvalget vil 
gå gjennom læreplanene sammen med Udir fredag 24. april. Utgangspunktet er 
at læreplanene fortsatt skal sendes på språkvask 28. april. Se også vedlagt plan. 

 
Med reduserte muligheter for grundig arbeid med læreplanene blant 
rådsmedlemmene ser vi for oss at kvalitetssikringen av læreplanene blir svakere 
forankret i rådet enn det som er ønskelig. 

 
2. Risikovurdering: Om det er noen læreplaner på Vg3 som dere ser at det 

kan være vanskelig å få kvalitetssikret i tide, slik at vi kan legge til rette 
og sette inn ekstra ressurser til oppfølging av disse læreplanene? 

  
Reiselivsbransjen er spesielt hardt rammet av koronasituasjonen, og det vil 
dermed kunne bli utfordrende å forankre læreplanene for Vg2 salg og reiseliv og 
Vg3 reiseliv i rådet. Det er ønskelig å vurdere ekstra ressurser inn i enkelte 
læreplaner, dersom det er en mulighet fra Udirs side, gitt knapp tid og korte 
frister. 
  
Vi vurderer at læreplanene vil kunne sendes på høring 15. august 2020, men at 
rådet vil kunne ha behov for å komme med innspill også etter at læreplanene er 
sendt på høring.» 

 
Se også vedlagt oppsummering av kartleggingen.  
 
Nye justeringer i plan for møter og fremdrift i rådet 
 
Arbeidsutvalget har gjort noen justeringer i den tidligere justerte planen for møter og 
læreplanarbeid som rådet fikk tilsendt i april. Forslag til oppdatert plan ligger vedlagt. 
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Vedtak:  
 
Rådet godkjenner den oppdaterte planen for møter og læreplanarbeid, og avventer 
tilbakemelding fra Udir med tanke på fylkesbesøk. 

Sak 20.2.20 Orienteringssaker  

Orienteringssaker til rådet i april 
Rådsmedlemmene fikk tilsendt en samlet orientering per e-post i april, i forbindelse med at 
rådsmøtet som var satt opp 2. april 2020 ble avlyst. Se vedlagt orientering. Vedleggene til 
orienteringen ble sendt ut per e-post i april, og kan sendes til rådsmedlemmene på nytt ved 
forespørsel.  
 
Ny informasjon om koronasituasjonen for opplæring i skole og arbeidsliv 
 
Utdanningsdirektoratet har publisert ny informasjon om opplæring i skolen samt gjennomføring 
av fag- og svenneprøver. Kunnskapsdepartementet har fastsatt unntak fra kravene til 
gjennomføring av fag- og svenneprøver, slik at så mange lærlinger som mulig kan gjennomføre 
fag- og svenneprøver denne våren. Det informeres også om lærlinger som blir permittert eller 
oppsagt.  
 
Læremiddelutvikling i smale fagområder 
For 2020 skal direktoratet gjøre en prioritering for utlysningen for smale fag. Vedlagt ligger et 
notat, samt informasjon om fjorårets tildelinger og om programområder eller utdanningsprogram 
som foreslås som kvalifiserte i 2020. 
 
Direktoratet ønsker å favne bredest mulig innenfor de smale fagene. I praksis betyr det å 
utelukke Vg1-løp for de utdanningsprogrammene som ble prioritert i 2019, samt de 
programfagene vi kan si med stor sikkerhet har for store årskull. For programfag på Vg2 
begrenser det seg til barne- og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag. Direktoratet ønsker 
imidlertid å prioritere Vg2-løp for de prosjektene som fikk midler i 2019. 
 
Udir ønsket en tilbakemelding fra faglige råd på:  

- om det er programområder (se vedlagt regneark) som allerede har god dekning av 
læremidler, samt om det er programområder som har svært dårlig tilfang av læremidler 

- generelle tilbakemeldinger knyttet til forslaget om prioritering av Vg2-løp for 2019-
prosjekter  

 
Frist for tilbakemelding var 11. mai 2020, og AU formulerte følgende svar som fagansvarlig 
sendte per e-post 10. mai: 
 
«Arbeidsutvalget i faglig råd for salg, service og reiseliv mener det er positivt at deres 
utdanningsprogram prioriteres. Programområdene på Vg2 er også nye, så de mener derfor at det 
er naturlig og nødvendig at disse får en høy prioritering.» 
 
Om kunngjøringen  
 
Kunngjøringen for 2019 for den aktuelle tilskuddsordningen er tilgjengelig her: 
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-laremidler/ 
 
Gjennom ordningen innvilges tilskudd til utvikling av læremidler. Et læremiddel, trykt eller 
digitalt, er utviklet til bruk i opplæringen. Se forskrift til opplæringsloven §17-1 for definisjon. 
Prosjektene som får støtte resulterer som regel i en digital utgave som selges gjennom en 
lisensmodell og/eller en lærebok i trykt utgave. Også forprosjekter kan få støtte. 
 
Vi regner ikke med å få søknader innenfor alle programområdene som er prioritert. Når vi 
utformer informasjonen til søkerne, vil vi formidle at søknadene er gjenstand for en helhetlig 
vurdering. Det betyr at prosjektene må være av høy kvalitet både faglig, didaktisk og 
pedagogisk. 
 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-laremidler/
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Eksempel: En søknad for Vg2 maritime fag som skårer høyt på faglig/didaktisk/pedagogisk 
kvalitet, vil prioriteres fremfor en søknad for Vg2 salg og reiseliv som har lavere 
faglig/didaktisk/pedagogisk kvalitet. 
 
Som dere vil se av 2019-kunngjøringen, har «nyskaping» generelt blitt prioritert. Denne 
beskrivelsen vil revideres, men det er også aktuelt å lage et vurderingskriterium som handler om 
innovasjon og nyskaping i læremiddelet. Digitale læremidler blir prioritert. 
 
Brev til Udir om manglende involvering ved fastsettelse av navn på 
utdanningsprogrammet 
 
Se vedlagt brev sendt til Udir 12. mai 2020, som oppfølging fra rådsmøtet 16. januar 2020. 
Brevet ble forsinket på grunn av prioritering av andre oppgaver. 
 
Vedtak:  
Rådet tar sakene til orientering. 

Sak 21.2.20 Forslag til saker på neste rådsmøte 
- Høringsinnspill læreplaner Vg2 og Vg3 
- Organisering av opplæring i programområdene i salg, service og reiseliv 

Vedtak:  
Arbeidsutvalget vurderer sakene for kommende rådsmøter. 

Sak 22.2.20 Eventuelt  
Siste møte for Sander Marken fra Elevorganisasjonen, før en ny representant tar over 
etter sommeren. Rådet takket for god innsats, og ønsket han lykke til videre. 
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