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Innkalling til rådsmøte 20. januar 2020 / FRNA  
 
 

Tid:  Mandag 20. januar 2019 kl. 10.00 – 16.00 

Sted: Informasjon kommer. Hotell i nærheten av Schweigaards gate 15 B, 0135 Oslo  

 

Part Tilstede Meldt forfall 

Arbeidsgiver Inger Johanne Sveen, Spekter 

Espen Lynghaug, NHO Mat og drikke  

Stine Akselsen, Sjømat Norge 

Jørn Lileng, Skogbrukets landsforening 

 

  

 

Arbeidstaker Arvid Eikeland, Fellesforbundet  

Audun Stautland, Norges Fiskarlag 

 

 

Astrid Mikalsen, 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, Avdeling for kunnskap og 

formidling 

 

 

 

Dagsorden for møte 1, 2020 

 

1.1.20  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

1.2.20 Orienteringssaker 

1.3.20  Læreplanarbeid på Vg2 og Vg3 

1.4.20 Forslag til navneendringer innenfor naturbruk 

1.5.20 Innvandrere og læreplass 

1.6.20 Regionale kompetansesentre 

1.7.20 Opplæringslovutvalget 

1.8.20 Lied-utvalget 

1.9.20 Kort evaluering av rådsarbeidet 

1.9.20 Eventuelt 
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DAGSORDEN  

 

1.1.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

1.2.20 Orienteringssaker: 

 

• Rådet ønsker ny representant fra Sjømat Norge, Stine Akselsen, 

velkommen 
 

• Orientering fra julemiddag med statssekretær i Kunnskapsdepartementet 
3. desember 

 
• Orientering fra møte mellom SRY og Utdanningsdirektoratet 10.januar 

 
• Henvendelse fra Knarvik Vgs. om forsøksordning i havbruksteknikkfaget 

 
• Status for søknad om nytt Vg2 salmaker- og hovslagerfaget 

 

• Klagenemd i Skogfaget 

 

1.3.20  Læreplanarbeid på Vg2 og Vg3 

 

SRY og Utdanningsdirektoratet har blitt enige om at Vg2 og Vg3 utsettes og sendes på høring 15. 

august 2020.  

 

Læreplanansvarlig for naturbruk, Markus Stuestøl, legger frem et forslag til revidert 

fremdriftsplan til behandling i rådet. Læreplanansvarlig vil også orientere rådet om hva 

Utdanningsdirektoratet har oppdaget ved gjennomlesning av læreplanene innenfor naturbruk.   

 

Vedlegg:  
 

• Informasjonsbrev  

• Forslag til revidert fremdriftsplan ettersendes 

 

1.4.20 Forslag til navneendringer innenfor naturbruk 

 

I forbindelse med arbeidet med nye læreplaner har læreplangruppene kommet med forslag til 

navneendringer. Faglig råd for naturbruk tar stilling til navneforslagene.  

 

Gammelt navn Nytt navn Begrunnelse 

Næringsdrift i 

naturbruk 

Naturbasert 

næringsutvikling 

«Vi ønsker at det valfrie programfaget på Vg3 

studieførebuande naturbruk endrar namn frå 

næringsdrift i naturbruk til naturbasert 

næringsutvikling.  

 

Grunngjeving: Faget omfattar etablering og utvikling 

av næring. Næringsutvikling bør derfor inngå i 

namnet. Næringsdrift er ikkje dekkande.»  
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Bruk og vern 

 

Programområdet for 

studieforberedende 

Vg3 innen naturbruk - 

 - valgfritt programfag 

Bruk og vern av 

natur 

Forslaget til ny læreplan er endret en god del i 

forhold til den gamle. Dessuten bør fagets navn vise 

at det er bruk og vern av natur det handler om.  

  

Bakgrunnen for å gjøre en god del endringer er 

dette: 

Tilbakemeldinger fra lærere i Vg3 

Studieforberedende naturbruk har vært at «Bruk og 

vern» gir en positiv mulighet for fordypning i 

naturforvaltning, men at den gamle læreplanen har 

ligget for tett opp mot det obligatoriske felles 

programfaget. 

 

For å få et tydeligere skille, men likevel en klar 

fordypning i fagområdet, er noe kuttet ut. Andre 

emner er utvidet eller forenklet, mens noe helt nytt 

er lagt til - i tråd med viktige tanker i tiden og et 

internasjonalt stort engasjement fra dagens unge.  

«Traktor og maskiner» 

Valgfag Vg3 

Maskiner, 

teknologi og 

miljø 

 

 

«Heste- og 

hovslagerfag» 

Dyrefag, 

hestefag og 

hovslagerfag  

FRNA har tidligere behandlet forslaget.   

 

1.5.20 Innvandrere og læreplass 

 

Utdanningsdirektoratet har sett nærmere på sammenhengen mellom innvandrerbakgrunn og 

søkernes sjanse for å få læreplass. 5. desember 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 for å bidra til at søkere med innvandrerbakgrunn får læreplass. Vi i 

avdeling for analyse og formidling ønsker å bidra til diskusjon om dette temaet i rådsmøter i 

januar.   
 

1.6.20 Regionale kompetansesentre 

 

I Tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2020 har direktoratet fått i oppdrag å se nærmere 

på organisering av arbeidet med små fag. En gjennomgående problemstilling er at 

tilbudsstrukturen har mange små fag med deltakere, men som det likevel er et behov for å 

opprettholde. De fleste utdanningsprogrammene har små fag ut fra denne kategoriseringen, men 

det er ulike behov og utfordringer i de ulike bransjene. Noen har behov for tilgang på nødvendig 

utstyr og teknologi, mens andre har behov for enheter som kan ha en administrerende og 

samordnende funksjon for opplæringen. Det har derfor vært et særlig ønske fra mange faglige 

råd om å opprette egne regionale fag-/kompetansesentre. 

 

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 dere tidlig i februar. 

Oppdraget har kort frist og Udir leverer svar 1. mars.  

 

Vedlegg:  

• Utdrag fra Lied-utvalgets diskusjon om regionale kompetansesentre 
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• Rapport fra tidligere arbeidsgruppe ettersendes 

• Spørreskjema ettersendes 

 

Forslag til vedtak:  

Faglig råd for naturbruk anbefaler at Utdanningsdirektoratet i tillegg nedsetter en felles 

arbeidsgruppe på tvers av de faglige rådene til å komme med et løsningsforslag   

 

 

1.7.20 Opplæringslovutvalget 

 

Regjeringen har nedsatt Opplæringslovutvalget og gitt det i oppgave å se på regelverket for 

grunnskolen og videregående opplæring. Utvalget ble nedsatt 22. september 2017 og leverte 

forslag til et nytt regelverk den 1. desember 2019.  

 

Bodil Onsaker Berg innleder diskusjonen med noen av forslagene som gjelder fag- og 

yrkesopplæringen.  

 

Vedlegg:  

• Oppsummering av endringer innenfor fag- og yrkesopplæringen 

 

1.8.20 Lied-utvalget 

 

Lied-utvalget ble nedsatt 1. september 2017 og leverte sin hovedinnstilling 17. desember 2019. 

Hovedinnstillingen inneholder forslag til endringer i struktur, organisering og fagsammensetning i 

fremtidens videregående opplæring.  

 

Fagansvarlig innleder diskusjonen med noen av forslagene som gjelder fag- og yrkesopplæringen. 

 
1.9.20 Kort evaluering av rådsarbeidet 

 
Arbeidsutvalget ber rådsmedlemmer gjøre seg noen tanker om rådets arbeid og om det er innspill 

til forbedringer. 

 

1.10.20 Eventuelt 
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