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Innkalling til rådsmøte 12. mai 2020 / FRNA  
 
 

Tid:  Mandag 12. mai 2020 kl. 10.00 – 16.00 

Sted: Videokonferanse  

 

Part Tilstede Meldt forfall 

Arbeidsgiver Inger Johanne Sveen, Spekter 

Espen Lynghaug, NHO Mat og drikke  

Jørn Lileng, Skogbrukets landsforening 

Stine Akselsen, Sjømat Norge 

 

 

 

Arbeidstaker Arvid Eikeland, Fellesforbundet  

Audun Stautland, Norges Fiskarlag 

Erlend Hanssen, Norsk Sjømannsforbund 

 

 

Pedagogisk 

personell 

Bjørn Jensen, Skolenes landsforbund  

Terje Bolstad, Utdanningsforbundet  

Henning Bratthammer, Utdanningsforbundet  

 

 

Annen 

organisasjon 

Inger Anita Smuk, Norske Reindriftsamers 

Landsforbund 

  

KS Arne Jostein Vestnor 

Bodil Onsaker Berg  

 

Elevrepresentant Martine Stavå, Elevorganisasjonen  

Sekretariat/Udir Jo Ulrik Lien, Utdanningsdirektoratet  

 

 

Dagsorden for møte 3, 2020 

 

1.3.20  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2.3.20 Koronasituasjonen 

3.3.20 Søkere til videregående opplæring 

4.3.20  Yrkesspesifikke spørsmål til høring på Vg2 og Vg3 

5.3.20 Liedutvalget: Høringssvar fra Faglig råd for naturbruk  

6.3.20 Høringsoppsummering i Vg3 havbruksteknikkfaget 

7.3.20 Fordypninger innen naturbruk 

8.3.20 Innplassering av dyrefaget på Vg2 og hovslagerfaget 

9.3.20 Tilskudd til utvikling av læremidler  

10.3.20 Eventuelt 
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DAGSORDEN  

 

1.3.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

2.3.20 Koronasituasjonen 

 

Siden Verdens helseorganisasjon (WHO) 30. januar erklærte at utbruddet av koronaviruset er en 

global folkehelsekrise, har regjeringen og myndighetene fortløpende satt i verk tiltak for å 

begrense spredningen av viruset. 

 

Faglig råd tar en runde rundt bordet om hvordan situasjonen har påvirket arbeidet til 

rådsmedlemmene, lærlingsituasjonen og utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæring. Er det 

noen refleksjoner rådet bør ta med seg? 

 

Utdanningsdirektoratet informerer om status knyttet til permitteringer og fagfornyelsen. 

 

3.3.20 Søkere til videregående opplæring  

 

Utdanningsdirektoratet legger frem søkertall for 2020 med vekt på naturbruk. 

 

4.3.20 Yrkesspesifikke spørsmål til høring på Vg2 og Vg3 

 

Nye læreplaner på Vg2 og Vg3 sendes på høring den 15. august. I den forbindelse ønsker  

Utdanningsdirektoratet innspill til høringsspørsmål. Faglig råd for naturbruk har muligheten til å 

utforme spørsmål til hver enkelt læreplan.  

 

Faglig råd vurderer hvordan spørsmålene kan innrettes for å få best mulig tilbakemeldinger 

gjennom høringen. 

 

Eksempler fra arbeidsutvalget:  

 

Fagspesifikke spørsmål:  

• Ivaretar læreplanen i dyrefaget bredden i arbeidsmarkedet? 

Generelle spørsmål:   

• Er kompetansen (i f.eks. gartnerfaget) tilstrekkelig for at fagarbeideren blir 

ansettelsesbar? 

• Er kompetansen (i f.eks. landbruk) i tråd med utviklingen i arbeidslivet? 

Eksempler fra tidligere høring på Vg1:  

 

• Er læreplanen tilstrekkelig fremtidsrettet og relevant for arbeidslivets behov?  

• Er sentrale verdier synliggjort i læreplanen på en god og relevant måte?  

 

 

5.3.20 Liedutvalget: Høringssvar fra Faglig råd for naturbruk 

 

Regjeringen oppnevnte 1. september 2017 et utvalg som skulle vurdere endringer i struktur og 

innhold i videregående opplæring. Utvalget foreslår flere tiltak som skal hjelpe elevene til å 

mestre opplæringen slik at de blir kvalifisert for videre utdanning, arbeidslivet og aktiv 

samfunnsdeltakelse.  

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette utredningen på høring. Høringsfristen er 1. juli 2020.  

 

Høringen er tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-nou-201925-med-rett-til-a-

mestre/id2685506/ 

 

Forslag til vedtak:  
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Faglig råd for naturbruk utformer et kort høringssvar knyttet til kompetansesentre.   

 

 

6.3.20 Høringsoppsummering i Vg3 havbruksteknikkfaget 

 

Utdanningsdirektoratet har oppsummert høringssvar til splitting av Vg3 akvakultur, og anbefaler 

å utvikle forslag til læreplaner for Vg3 havbruksteknikkfaget.  

  

Faglig råd for naturbruk blir bedt om å uttale seg i form av en begrunnet tilråding. 

Saksfremlegg og tidligere tilråding fra Faglig råd for naturbruk er lagt ved innkallingen.  

 
7.3.20 Fordypninger innen naturbruk 

 

Kunnskapsdepartementet har åpnet opp for muligheten til å innføre fordypninger i Vg3 - 

opplæring i bedrift. I første omgang gjelder dette utdanningsprogrammene bygg- og 

anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon og restaurant- og matfag.  

 

Faglig råd for naturbruk vurderer hvilke lærefag som kan være aktuelle for fordypninger.  

 

8.3.20 Innplassering av dyrefaget på Vg2 og hovslagerfaget 

 

I oversendt brev svarer Utdanningsdirektoratet på problemstillinger knyttet til følgende saker:  

1. Plassering av Vg3 dyrefaget etter Vg2 heste- og hovslagerfag  

2. Søknad om å opprette Vg2 hovslager og salmaker  

 

Utdanningsdirektoratets anbefalinger:   

1. Det opprettes ikke et nytt Vg2 hovslager og salmaker  

2. Dyrefaget bygger på dagens Vg2 hest- og hovslagerfag (Vg2 heste- og dyrefag). 

Plassering og navn høres sammen med læreplanene.  

 

Utdanningsdirektoratet ber Faglig råd for naturbruk om å vurdere om 

  

• bredde og omfang av et samlet Vg2 hest- og hovslagerfag (Vg2 heste- og dyrefag) blir for 

stor, og om en løsning med et særløpsfag for hovslagerne bedre ivaretar de ulike 

fagretningene.  

9.3.20 Tilskudd til utvikling av læremidler 

Utdanningsdirektoratet lyser årlig ut tilskudd til utvikling av læremidler innen fire kategorier: 

smale fagområder, særskilt tilrettelagte læremidler, læremidler for minoritetsspråklige elever og 

universell utforming av læremidler innenfor alle fag og trinn.  

 
For å sikre en viss kontinuitet i ordningen, foreslår Utdanningsdirektoratet en kunngjøring i 2020 

der vi prioriterer ett læremiddel per programområder på Vg2 til: fylkesbesøk 

 

• frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 

• salg, service og reiseliv 

• informasjonsteknologi og medieproduksjon 

• håndverk, design og produktutvikling 

 

De nye utdanningsprogrammene ble tildelt midler i 2019 for Vg1-prosjekter. 

 

Forslag til vedtak:  

 

Faglig råd for naturbruk viser til Utdanningsdirektoratet behovskartlegging for tilskudd til 

læremidler innenfor smale fagområder.  

 

Det er ikke gitt at de nye utdanningsprogrammene bør prioriteres – det er også andre endringer 

som Utdanningsdirektoratet bør prioritere.  
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Naturbruk får et nytt lærefag, dyrefaget, og her vil det være behov for læremateriell. 

Rådet har fått innspill fra gartnernæringen om at læremidlene er utdaterte, og at behovet for 

digitalt læremateriell er stort.  

 

Innenfor akvakultur er endringstakten stor, og digitalt materiell vil være svært hensiktsmessig. Et 

nytt lærefag, havbruksteknikkfaget, har vært på høring, og her vil det også være behov for 

midler til læremiddelutvikling.  

 

Fra vårt ståsted er det rimelig at fag får tilrettelagt digitalt læremateriell ved behov. 

 

 

10.3.20 Eventuelt 
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