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Innkalling til rådsmøte 28. september 2020 / FRNA  
 
 

Tid:  Mandag 28. september 2020 kl. 10.00 – 13.00 

Sted: Videokonferanse Teams – Link ligger i Outlook innkalling til møtet 

 

Part Innkalt 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  

Henning Bratthammer, Utdanningsforbundet  

Terje Bolstad, Utdanningsforbundet 

 

Annen 

organisasjon 

Inger Anita Smuk, Norske Reindriftsamers 

Landsforbund 

  

KS Arne Jostein Vestnor 

Bodil Onsaker Berg  

 

Elevrepresentant Ronja Haugstad Larsen, Elevorganisasjonen  

Sekretariat/Udir Karl Gunnar Kristiansen, 

Utdanningsdirektoratet 

 

 

 

Dagsorden for møte 5, 2020 

 

1.5.20  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2.5.20 Milepælsplan for læreplanarbeidet Vg2 og Vg3 og fremdriftsplan for 

læreplanarbeidet Vg2 og Vg3 FRNA 

3.5.20  Behov for fordypninger i Vg3 skogfaget 

4.5.20 Høring – Forslag til endringer i klagebestemmelser 

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

gartnernæring  

6.5.20 Fylkesbesøk 2021  

7.5.20 Fellesmøter mellom representanter for faglige råd og SRY 2020 

8.5.20 Eventuelt 
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DAGSORDEN  

 

1.5.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

2.5.20 Milepælsplan for læreplanarbeidet Vg2 og Vg3 og fremdriftsplan for 

læreplanarbeidet Vg2 og Vg3 FRNA 

Utdanningsdirektoratet har avholdt møte med arbeidsutvalgene i alle de faglige rådene der 

milepælsplan for oppfølging av høringene på Vg2 og Vg3 ble presentert. Milepælsplanen ble på 

møtet gjennomgått og det kom ikke frem forslag til endringer. 

 

Basert på direktoratets milepælplan skal det nå utarbeides fremdriftsplaner for det enkelte råd. 

AU har drøftet innretning på planen. AU mener også det kan være hensiktsmessig å koble på 

Markus Stuestøl (læreplanansvarlig Udir) , Trine Merethe Paulsen (læreplan koordinator) og 

eventuell andre personer i UDIR. En sentral problemstilling som bør løftes tidlig i prosessen er 

blant annet sertifiseringer med mer.  

 

Vedlagt saken finner dere milepælsplanene fra Udir samt utkast til fremdriftsplan for FRNA med 

arbeidsutvalgets innspill til diskusjon. 

 

Forslag til vedtak 

Basert på diskusjonen i møtet sluttfører FRNA- AU fremdriftsplanen for rådet. Planen sendes 

rådsmedlemmene for innspill/ kommentarer før den oversendes Udir. 

 

 

3.5.20 Behov for fordypninger i Vg3 skogfaget  

Læreplanene i Vg3 skogfaget har i dag 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. 

 

FRNA besluttet på møte 10.6.2020 å nedsette en arbeidsgruppe til å vurdere behovet for 

fordypninger i Vg3 skogfaget. Arbeidsgruppen iverksetter arbeidet i oktober 2020, og leverer en 

anbefaling i løpet av våren 2021. 

 

Jørn Lieng vil sammen med rådsleder informere om arbeidet på rådsmøtet. 

 

Forslag til vedtak 

Informasjonen tas til orientering. 

 

 

 

4.5.20 Høring – Forslag til endringer i kapittel om klage på vurdering 

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven 

(forskriften) og forskrift til friskoleloven kapittel 5 om klage på vurdering. På grunn av stort 

arbeidspress våren 2020 har direktoratet besluttet å utvide høringsfristen for de faglige rådene til 

1. oktober 2020. Høringsdokumentene finner dere her: 

https://hoering.udir.no/LukketInnsending/1043/4af0dce0-275b-4691-aab5-989ea057ceb0 
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FRNA – AU har drøftet problemstillingene i høringen og har utarbeidet forslag til høringssvar 

(vedlagt). På møtet drøfter vi forslaget og gjør eventuelle justeringer. 

 

Forslag til vedtak  

Innspill i møtet til høringssvaret innarbeides og oversendes som rådets høringsuttalelse. 

 

 

 

5.5.20 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 har FRNA tidligere besluttet å avholde en konferanse med 

næring, skoler og fylkeskommuner. Tentativ dato for evalueringskonferansen er tidligere satt til 

26. januar 2020. 

 

På grunn av koronasitasjonen og dagens reiserestriksjoner anbefaler FRNA- AU at datoen 

forskyves frem i tid.  

 

Forslag til vedtak:  

Evalueringskonferansen forskyves frem i tid. AU følger koronasituasjonen og kommer tilbake med 

nytt tidspunkt.  

 

 

6.5.20 Fylkesbesøk 2021 

Utdanningsdirektoratet har tidligere meddelt 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 

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. 

 

FRNA vedtok på sitt møte 10 juni å utsette fylkesbesøket til starten av 2021. 

 

På grunn av koronasitasjonen og dagens reiserestriksjoner anbefaler FRNA- AU at tidspunkt for 

fylkesbesøk forskyves frem i tid. 

 

Forslag til vedtak:  

Fylkesbesøk for FRNA 2021 forskyves frem i tid. AU følger koronasituasjonen og kommer tilbake 

med forslag til nytt tidspunkt.  

 

 

 

7.5.20 Fellesmøter mellom representanter for faglige råd og SRY 2020 

Vi er kjent med at Udir om kort tid vil sende ut en henvendelse til de faglige rådene om å komme 

med forslag til saker til fellesmøte mellom representanter for faglige råd og SRY. 

 

I henhold til retningslinjene for samarbeid mellom Udir, faglige råd og SRY står det:  
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Det avholdes fellesmøter mellom SRY og tre representanter fra hvert av de faglige rådene etter 

behov. Hensikten er å ivareta dialog mellom de faglige rådene og SRY om overordnede 

utfordringer. 

 

FRNA drøfter hvilke saker som kan spilles inn som tema til fellesmøtet. 

 

Forslag til vedtak 

FRNA har følgende forslag til saker........ 

 

 

8.5.20 Eventuelt 
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