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Annen 

organisasjon 

 Inger Anita Smuk, 

Norske Reindriftsamers 

Landsforbund 
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Elevrepresentant Martine Stavå, Elevorganisasjonen  
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Dagsorden for møte 2, 2020 

 

2.1.20  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2.3.20  Behandling av læreplanutkast på Vg2 og Vg3 innenfor naturbruk 

2.4.20 Navneforslag fra læreplangrupper innenfor naturbruk 
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DAGSORDEN  

 

2.1.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent 

 

2.2.20 Behandling av læreplanutkast på Vg2 og Vg3 innenfor naturbruk 

 

Faglig råd for naturbruk behandlet læreplanutkast på Vg2 og Vg3 i forkant av neste samling av 

læreplangrupper. Koordinator for læreplanarbeidet på naturbruk, Trine Merethe Paulsen, 

orienterte om læreplanene på Vg2 og Vg3 og den nye læreplanvisningen. Det er viktig at faglige 

råd ivaretar det faglige. Direktoratet vil ivareta måten det er formulert på.  

 

Lesegrupper fra Faglig råd for naturbruk skrev inn kommentarer i læreplanutkastene og 

oppsummerte sine innspill i en fellessesjon.  

 

Lesegruppe 1 og 2: Vg2 akvakultur, Vg3 hestefaget, Vg2 skogbruk, Vg3 fiske- og fangst, Vg3 

landbruk og Vg3 gartnernæring: 

 

• Gruppen ser at noen formuleringer er veldig vidløftige, og har kommentert på en del 

moteord. 

• Det kan være vanskelig å se hva som er faget. Fagspesifikke metoder kommer ikke så 

godt frem og en burde jobbe litt med å få inn flere yrkesfaglige begreper.  

• Sammenhengen mellom fagets relevans, kjerneelementer og kompetansemål er ikke alltid 

like tydelig.  

• Hva skal faget bidra med? Dette bør fremkomme tydeligere.  

• En del av kjerneelementene overlapper med hverandre. 

• Kan det være hensiktsmessig å finne noen formuleringer på HMS som går på tvers av 

næringene? 

• Formuleringene knyttet til bærekraftig utvikling kan bli veldig store og skal gjelde hele 

verden. Kan bærekraftig utvikling også være relevant lokalt? 

• Muntlige ferdigheter kan også innebære å kunne veilede andre. 

• Noen læreplaner har for mange kompetansemål. Gruppen har kommentert at noen mål 

bør slås sammen og skrives mer konkret. 

• Beregninger som volum og vekt bør beskrives ut ifra hva målet er.  

 

Lesegruppe 3: Vg3 dyrefaget, Vg2 fiske og fangst og Vg2 reindrift.  

 

• Innenfor dyrefaget savner gruppen en del om kommunikasjon mellom dyr og menneske, 

og mellom dyreeier og publikum. Det er mye fokus på at fagarbeideren skal kunne noe om 

dyret. Fagarbeideren skal kunne håndtere mennesker også.  Kommunikasjonen med 

brukere er heller ikke godt ivaretatt under «muntlige ferdigheter».  

• Det er gjennomgående ikke henvist til regelverk i dyrefaget. Dette kan føre til synsing om 

dyrevelferd.  

• Det er vrient å dekke alle feltene i dyrefaget.  

• Læreplanen må ikke bli en ønskeliste. Det er en læreplan for hva faget er og ikke hva det 

skal bli.  

• Noen steder er det vanskelig å se om det er lærlingen eller fagarbeideren som omtales.  

 

Lesegruppe 4: Vg2 heste- og dyrefaget, Vg3 akvakultur og Vg3 skogfaget. 

  

• Læreplanen i akvakultur var veldig bra. Gruppen merket imidlertid noen vidløftige 

formuleringer. I stedet for å bruke store ord kan man være mer konkret og dra det mer 

ned på faget. For eksempel stryke «global» i utøvelsen av yrket.  

• Innenfor skogfaget ble også noen vidløftige formuleringer merket. Når kompetansemålene 

er relativt like spør vi om det er noe som kan slåes sammen.  
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• Innenfor Vg2 heste- og dyrefaget har gruppen bedt om at noen vanskelige formuleringer 

forklares.  

Lesegruppe 5: Vg2 landbruk og gartnernæring, Vg3 reindrift og Vg3 hovslager 

 

 

• Gruppen har kommentert om yrkestittel bør inn i læreplanen. Læreplanansvarlig følger 

opp dette.  

• Innenfor hovslagerfaget har gruppen kommentert på sammenhengen mellom 

kjerneelement og kompetansemål. Næringsdrift er en del av et kjerneelement, men det er 

ikke fulgt opp hele veien.  

• Under fanen «grunnleggende ferdigheter» ser man ikke alltid yrkesfag så tydelig. 

• Læreplanen i reindrift var bra. Det var en del fagord som gruppen stusset på. Kanskje går 

det an å forklare det på en annen måte. Gruppen kommenterte også på sammenhengen 

mellom kjerneelement og kompetansemål.  
• Landbruk og gartnernæring brukes ikke gjennomgående i læreplanen som foreligger. 

Valgfrie programfag innenfor landbruk:  

• Er dette de riktige valgfrie programfagene? 

• Traktor og maskiner: Kunne man vurdert å samle noen av kompetansemålene på service 

og vedlikehold? Rekkefølgen på kompetansemålene gir ikke helt mening. Programfaget blir 

veldig omfattende til å være et 140-timers fag.  

 

2.3.20 Navneforslag fra læreplangrupper innenfor naturbruk 

 

Vedtak:  

 

Faglig råd for naturbruk har følgende forslag til navn på valgfrie programfag innenfor landbruk og 

studieforberedende:  

 

Navn Læreplangruppens forslag Faglig råd for naturbruk sitt 

forslag 

Traktor og maskiner Maskiner, teknologi og miljø Maskiner og teknologi i landbruk 

 

Næringsdrift i naturbruk Naturbasert næringsutvikling Naturbasert næringsutvikling* 

 

Drift er imidlertid med som et 

kjerneelement, og læreplangruppen 

må vurdere om det da blir riktig å 

utelate drift fra navnet.  

Bruk og vern Bruk og vern av natur Bruk og vern av natur 
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