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DAGSORDEN  

 

1.4.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

2.4.20 Innspill til monitoreringssystem 

 

Kunnskapsdepartementet (KD) har bedt Utdanningsdirektoratet utvikle et system for å 

vurdere endringsbehov i de yrkesfaglige opplæringstilbudene. Høsten 2019 gjennomførte Udir et 

tjenestedesignprosjekt for å vurdere ulike løsninger for oppdraget. Der var også representanter 

fra de faglige rådene involvert.  
  
Udir har besluttet å ta i bruk et nytt verktøy for visning av data. Verktøyet skal være en støtte i 

arbeidet med endringer i opplæringstilbudet for faglige råd, Udir og KD.   
  
I arbeidet med å utvikle et system for å vurdere endringsbehov i de yrkesfaglige 

opplæringstilbudene ønsker vi en tilbakemelding på:  

• hvilke indikatorer dere mener er mest relevante? 
• hvordan dere ønsker å være involvert i den videre prosessen? 

Kommentarer fra AU:  

• Innenfor naturbruk bør friskoler inkluderes i statistikken. 

• Ny sysselsettings-statistikk vil være mest relevant 

• I indikatoroversikten er det åtte indikatorer. Hvilke fem indikatorer vil være mest 

interessant for Faglig råd for naturbruk?   

  

Vedlegg:  

1. Saksfremlegg 

2. Oversikt over indikatorer 

3. Rapport fra Comte 

 

 

3.4.20 Kostnadsdrivere til læreplaner 

 

Kunnskapsdepartementet ønsker å orienteres om kostnadsdrivere før læreplanene eventuelt 

sendes på høring.  

 

Innenfor naturbruk vises det til STCW i læreplanen i Vg2 fiske og fangst. På bakgrunn av dette 

trenger Utdanningsdirektoratet en redegjørelse fra læreplangruppen og faglig råd om behov for å 

legge inn kostnadsdriveren. 

 

Vedlegg: Begrunnelse fra læreplangruppen i Vg2 fiske og fangst.  

 

4.4.20 Dialogkonferanse 2021 

 

De faglige rådene har mulighet til å avholde dialogkonferanser om temaer innenfor  

sitt utdanningsprogram. Arbeidsutvalget foreslår at en dialogkonferanse høsten 2021 kan handle 

om et overordnet tema innenfor naturbruk.  

 

Forslag fra AU:  

Naturbruksutdanningene sin rolle i det grønne skiftet.  

 

 

5.4.20 Arbeidsgruppe: Behov for fordypninger i Vg3 skogfaget 
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Læreplanene i Vg3 skogfaget har i dag et mindre fokus på manuell hogst og utmarkskompetanse 

enn tidligere. Endringene har blitt gjort med bakgrunn i innspill fra næringa om deres 

kompetansebehov. Til tross for dette har Faglig råd for naturbruk fått henvendelser fra aktører i 

markedet som ser behov for kompetanse utover ren maskinell kompetanse. Dette dreier seg 

blant annet om kompetanse innen manuelt skogsarbeid og utmarksforvaltning. 

  

Med økende fokus på «det grønne skiftet», fornuftig bruk av arealer, «grønn turisme» mv., ser 

Faglig råd at det er et økende behov for kompetanse innenfor dette området. På nåværende 

tidspunkt er det for mange uklarheter rundt behovet for denne kompetansen til at rådet kan gi et 

konkret endringsforslag til utdanningsmyndighetene. Uklarhetene knytter seg blant annet til 

antall bedrifter som etterspør denne kompetansen og hvor mange kandidater de etterspør, antall 

potensielle lærebedrifter, samt hvor mange kandidater det er realistisk at det kan bli snakk om. I 

tillegg er det på nåværende tidspunkt heller ikke entydig hvilken kompetanse bedriftene 

etterspør.  

 

På dette grunnlaget ønsker FRNA å nedsette en arbeidsgruppe som kan vurdere behovet for 

fordypninger i Vg3 skogfaget. Arbeidsgruppen skal i tillegg hente inn kunnskap om fordypningene 

som blir innført i andre lærefag.  

 

Forslag til deltakere i arbeidsgruppen:  

Skogbrukets landsforening (SL) 

Maskinentreprenørenes forbund (MEF) 

Kommunesektorens organisasjon (KS) 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) 

 

Tidsramme:  

Arbeidsgruppen iverksetter arbeidet i oktober 2020, og leverer en anbefaling i løpet av våren 

2021.  

 

Antall fysiske møter:  

Ett oppstartsmøte og ett avslutningsmøte. Resten av korrespondansen kan foregå digitalt.  

 

6.4.20 Evalueringskonferanse for forsøk med 2+2-modell i landbruk og 

gartnernæring 

 

Sluttrapport fra evalueringen av forsøket i landbruk og gartnernæring publiseres i  

slutten av 2020. I den forbindelse foreslår arbeidsutvalget å avholde en konferanse med næring,  

skoler og fylkeskommuner.  

 

Forslag til vedtak:  

Faglig råd for naturbruk setter av 26. januar 2021 til en evalueringskonferanse.  

 

7.4.20 Brev fra Udir om avlysning av årets fylkesbesøk 

 

Utdanningsdirektoratet har den siste tiden fått flere henvendelser om koronasituasjonen og 

gjennomføring av fylkesbesøk for de faglige rådene i 2020. Vi vil med dette meddele at vi i år 

dessverre må avlyse fylkesbesøk i den form de vanligvis gjennomføres.  

 

Planlegging av fylkesbesøkene er ressurskrevende, og krever at planleggingen begynner i god tid 

før besøkene gjennomføres. Med den usikkerheten som fortsatt finnes, er det vanskelig for oss å 

planlegge og gjennomføre disse besøkene nå. Vi antar at også fylkeskommuner, skoler, 

lærebedrifter har mye arbeid å ta igjen etter koronasituasjonen, og gjennomføring av fylkesbesøk 

i sin tradisjonelle form vil derfor kunne oppleves som en tilleggsbelastning.   

 

Dersom de faglige rådene ønsker det, vil direktoratet åpne for alternativ gjennomføring 

(webinarer, nettmøter, nettbaserte workshops, mm) med aktører i fylket. De faglige rådene 
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vurderer selv om de ønsker en alternativ gjennomføring som ikke innebefatter fysisk møte. Udir 

vil selvsagt legge til rette for en slik alternativ gjennomføring.  

 

Direktoratet beklager avlysningen, men håper på forståelse for at vi dessverre ser oss nødt til å 

avlyse fylkesbesøkene for 2020 i sin tradisjonelle form.  

 

Forslag til vedtak:  

Faglig råd for naturbruk sender et brev til Utdanningsdirektoratet med vekt på følgende punkter: 

  

• Det er nå en lettelse på restriksjoner, og smittestatistikken har forholdt seg lav over 

lengre tid. Rådet vil finne gode praktiske løsninger rundt evt. restriksjoner.  
• Et fylkesbesøk vil bidra til å støtte næringslivet etter en vanskelig tid. Norsk næringsliv 

skal i gang igjen, og en avlysning av fylkesbesøk er ikke formålstjenlig. 
• Etter en lengre periode med begrenset sosial kontakt, er det viktig at rådet får en 

anledning til å møtes fysisk og bygge samarbeidsrelasjoner.  
• De faglige begrunnelsene for besøket er viktige. Rådet skal iverksette et nytt dyrefag, og 

det er nødvendig at rådet får anledning til å bygge relasjoner med næringen og tilegne seg 

kunnskap fra pågangsdriverne for det nye dyrefaget.  

 

8.4.20 Eventuelt 
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