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DAGSORDEN  

 

1.1.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent med tre orienteringssaker til eventuelt 

 

1.2.20 Orienteringssaker: 

 

 

• Orientering fra julemiddag med statssekretær i Kunnskapsdepartementet 

3. desember 

Leder i rådet, Arvid Eikeland, fikk fem minutter til rådighet i møtet og snakket rundt 

partssamarbeidet, det grønne skiftet, distriktspolitikk, utstyr i skolene og litt om reindrift. Til 

frustrasjon for SRY og faglige råd stilte ikke statsråden opp i møtet.  

 

Statssekretæren ville synliggjøre det Regjeringen har fått til. Det er et større fokus på frafall og 

voksne. Regjeringen vil heve statusen for yrkesfagene. Gapet mellom behov og etterspørsel av 

fagarbeidere vil øke fremover. Det skal bli lettere for voksne å heve sin kompetanse, og det skal 

tilrettelegges for etter- og videreutdanning. Regelverket i lånekassen er under revisjon. 

Regjeringen vil øke utstyrsstipendet der det er behov for det. Statssekretæren snakket også om 

regionreformen og hvilket ansvar som skal ligge på fylkeskommunene.  

 

Leder i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), Trude Tinnlud, var klar på at man var 

frustrert over håndteringen av læreplanarbeidet.  

 

 

• Henvendelse fra Knarvik Vgs. om forsøksordning i havbruksteknikkfaget 

Knarvik videregående skole har henvendt seg til rådet om en forsøksordning med nytt lærefag 

innenfor havbruksteknologi. Rådet har tidligere fått en søknad om forsøk med YSK/TAF-modell til 

behandling. Faglig råd for elektrofag ønsket ikke forsøk, mens Faglig råd for naturbruk anbefalte 

forsøket under forutsetning at det lå innenfor naturbruk.  

 

Knarvik ønsker en forsøksordning med de beste av de beste. Skolen var ikke ute etter en 

havbrukstekniker slik rådet har beskrevet – de var mer opptatt av en elektrokompetanse. De 

ønsker en elektriker og automatiker med sikte på høyere utdanning. Faglig råd for naturbruk er 

primært opptatt av å utdanne fagarbeidere. Det er kompetanse på fagbrevnivå rådet i 

utgangspunktet skal forholde seg til. Hvis et lærefag skal forankres i næringa, så er YSK/TAF-

modell ikke egnet – det blir veldig skolestyrt.  

 

Faglig råd for elektrofag er kanskje den rette adressaten. Servicenæringen i Trøndelag er tydelige 

på at de ønsker en havbrukstekniker, og signalene er også positive fra servicenæringen i 

Sunnmøre og Nord-Norge. Knarvik er imidlertid ute etter noe annet, og leder har foreslått at 

Knarvik ber om et møte med Utdanningsdirektoratet og representanter fra Faglig råd for 

elektrofag og Faglig råd for naturbruk om en søknad om prøveordning med nytt lærefag med 

YSK/TAF-modell. Det er mulig vi trenger en navnediskusjon rundt havbruksteknikkfaget.  

 

 

• Status for søknad om nytt Vg2 salmaker- og hovslagerfaget 
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Forslaget utredes fortsatt i Utdanningsdirektoratet.  

 

• Klagenemd i Skogfaget 

Faglig råd for naturbruk har kommet med 7 forslag til klagenemnd i Skogfaget. 

Utdanningsdirektoratet vil kontakte kandidatene, og oppdatere rådet når klagenemda er fastsatt. 

 

1.3.20  Læreplanarbeid på Vg2 og Vg3 

 

SRY og Utdanningsdirektoratet har blitt enige om at høringen av læreplanene på Vg2 og Vg3 

utsettes. Læreplanene vil sendes på høring 15. august 2020.  

 

Læreplanansvarlig for naturbruk, Markus Stuestøl, la frem et forslag til fremdriftsplan til rådet 

frem mot høring.  

 

22. januar – 19. februar Faglig råd leser og kommenterer læreplanene 

19. februar Rådsmøte: Behandling av læreplanene 

17. mars Lederne for læreplangruppene (evt. flere ved behov) 

samles over to dager for å skrive læreplanene ferdig.  

1.april  Språkvask 

15. august  Læreplanene sendes på høring 

15. november Høringsfrist 

 

 

Det vil være formålstjenlig hvis læreplangruppene har fått kommentarer i forkant av ny samling. 

Faglig råd avsetter 19. februar til å behandle læreplanene. Hver læreplan blir lest to-tre 

rådsmedlemmer i forkant av rådsmøte.  

 

Språkvaskerne har bedt om en måned. Det er fortsatt muligheter til å gjøre justeringer etter 

språkvasken. Innflytelsen går helt frem til høring. Høringsordningen er ment til å forbedre 

læreplanene, og toget har ikke gått etter høringen.  

 

Faglig råd for naturbruk har utarbeidet sentralt innhold i lærefagene, og det er viktig at det 

sentrale innholdet gjenspeiles i læreplanene. Hva betyr sentralt innhold for progresjon på Vg2? 

Under overskriften «Om faget» - kan Faglig råd for naturbruk se selve faget? Eller er det litt vage 

vendinger knyttet til overordnet del? 

  

Faglig råd etterspør informasjon om fordypninger i læreplanprosessen. Stuestøl sier at Vg3 må 

ferdigstilles med utgangspunkt i at det ikke eksisterer fordypninger. 

 

Vedtak: Faglig råd for naturbruk gir tilslutning til fremdriftsplanen 

 

1.4.20 Forslag til navneendringer innenfor naturbruk 

 

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

navneendringer.  

 

Vedtak: Faglig råd for naturbruk tar stilling til navneforslagene i forbindelse med gjennomgangen 

av læreplanene 

 

 

1.5.20 Innvandrere og læreplass 

 

Fagansvarlig presenterte et analysenotat og en regresjonsanalyse som viste betydningen av 

innvandringsbakgrunn for sjansen til å få læreplass. Faglig råd for naturbruk kommenterte 

tallene.  
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Ulike krav til modenhet og kvalifikasjoner  

 

I skogfaget så forventes det at lærlingene skal operere store skogsmaskiner. Det sitter langt inne 

å ta inn en lærling man tenker er ukvalifisert, og arbeidsgiverne siler kandidater ganske tøft. 

Lærlingen skal håndtere store skogsmaskiner og skal produsere fra første dag. Det er ikke 

mulighet for å starte med å rydde trær eller hugge for hånd. Ved et sykehjem vil terskelen være 

lavere.   

 

Ulike krav til beherskelse av språk, fagterminologi og kulturelle koder  

 

Det er et forskriftskrav i fiskerinæringen at norsk er arbeidsspråk. En bedrift kan vurdere det som 

en sikkerhetsrisiko med lav beherskelse av språk og fagterminologi. Innenfor fiskerinæringen er 

det viktig at ordre som «nå tømmes båten» raskt blir forstått og fulgt opp. Forventninger til 

beherskelse av språk og fagterminologi vil variere ut ifra næring. Innenfor det offentlige vil det 

kanskje være en lavere terskel og mindre risiko. Bildet er imidlertid sammensatt - bygg- og 

anleggsbransjen ansetter øst-europerere. 

 

Virkemidler 
 

• Det er viktig at man bruker Yrkesfaglig fordypning (YFF) aktivt på elever med 

innvandringsbakgrunn. Her får de mulighet til å vise seg frem. Svært mange skaffer seg 

læreplass på denne måten. Slik lærer de seg også arbeidsspråket og fagterminologi, og 

knytter nettverk.  

 

• Hvor er det rådgiver/NAV plasserer og veileder innvandrere? Blir innvandringsgutter 

tilstrekkelig informert i utdanningsvalgene, og er de genuint opptatt av det de starter på? 

Får de tilstrekkelige ressurser til å ta et informert valg?  

 

• Lærerne og skolen har et viktig ansvar. Innvandrerelevene må få opplæring i å selge seg 

selv, og de må lære riktig fremgangsmåte overfor arbeidsgivere. 

   

• Kunne man anonymisert navnet på søkerne til læreplass? Arbeidsgiveren kan ikke vite at 

kandidaten behersker språket før kandidaten har blitt innkalt til intervju.  

 

• Det er behov for holdningsarbeid overfor arbeidsgivere. Hvorfor tar du inn den etniske 

norske eleven istedenfor eleven med innvandringsbakgrunn når de har like karakterer og 

fravær? 

 

 

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 og regionale kompetansesentre.  

 

De fleste av fagene innenfor norsk fag- og yrkesopplæring er ganske små, og det er variasjoner i 

hvordan fagene blir ivaretatt. Fra før har vi landslinjer og landsdekkende linjer. De faglige rådene 

har utredet et behov for regionale kompetansesentre. Hva er det for noe og hvordan skal man 

forvalte det? 

 

Faglig råd for naturbruk har tidligere spilt inn at hovslagerfaget kunne vært organisert i et 

regionalt opplæringssenter. Hvordan kan vi bygge opp et miljø rundt hovslageren som 

tilfredsstiller krav til opplæring og dyrehelse? Bedriftene trenger mer støtte til samarbeid om 

opplæringen på Vg3. Dagens Vg2 gir ikke elevene nødvendige forutsetninger for å gå inn i en 

lærebedrift. En løsning kunne vært å opprette et regionalt kompetansesenter med en koordinert 

nasjonal finansiering. Et eksempel på et slikt fagmiljø kan være Norsk Hestesenter. I 
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hovslagerfaget ser vi at det ikke bare er snakk om rettighetselever, men også voksne. 

Salmakeren kunne blitt plassert i samme fagmiljø.   

 

Eksemplene fra Liedutvalget (bl.a. Kongsberg Industri) er viktige satsinger, men det de er en 

avsporing fra diskusjonen.  Dette er innenfor fylkeskommunens handlingsrom allerede. De har 

nødvendige ressurser og ivaretar fagene. 

 

En landsdekkende finansiering kunne vært en løsning i skogfaget. Hvis ikke fylket har et tilbud, 

burde søkeren vurderes på like vilkår. Fylkeskommunene har ikke et godt nok samarbeid, og 

søkeren havner ofte sist i køen. Man mister da gode og motiverte kandidater. Fylkeskommunen 

vegrer seg for å måtte overføre penger hvis eleven skal bytte fylkeskommune.  

 

Vedtak: Fagansvarlig sender utkast til svar til arbeidsutvalget basert på diskusjonen og rådets 

tidligere vurderinger.  

 

 

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 innledet diskusjonen med noen av forslagene som gjelder fag- og 

yrkesopplæringen.  

 

• Stille krav til å være kompetent til å begynne i videregående opplæring. Pr. nå er det 

ingen nedre grense (krav) til å kunne starte i videregående opplæring.  

• Kalle alle som er i lære for «lærling». Dvs. fagopplæring i skole, lærekandidat og fagbrev 

på jobb.  

• Opplæringskontor skal ikke lenger reguleres i opplæringsloven 

Partene arbeidslivet har ikke vært med i utvalget, og flere av forslagene til Opplæringslovutvalget 

bærer preg av dette. Faglig råd for naturbruk ser ikke noen god begrunnelse for at 

opplæringskontorene tas ut av lovverket. Dette kan føre til at opplæringskontorene får en svekket 

posisjon. Opplæringskontoret er viktig bindeledd mellom lærlingene og bedriften, og det er lettere 

å forholde seg til opplæringskontoret enn alle bedriftene. 

 

Vedtak: Organisasjonene avgir høringssvar 

 

 

 

1.8.20 Informasjon om møte mellom SRY og Utdanningsdirektoratet 10. januar 

 

Avdelingsdirektør i Divisjon for læreplan og vurdering i Utdanningsdirektoratet, Bjørg Rafoss 

Tronsli orienterte om møte med SRY om læreplanarbeidet. Læreplanarbeidet på Vg2 og Vg3 er 

utsatt, og en ny overordnet fremdriftsplan ble presentert. Referat fra møtet med SRY vil bli sendt 

til rådet.  

 

Rådet spurte om arbeidet med fordypninger i Vg3. Tronsli orienterte om at den nedsatte 

arbeidsgruppen vil bli innkalt til et møte for å diskutere noen juridiske rammebetingelser rundt 

det vedtatte forslaget.  

 

 

1.9.20 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.  
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Fagansvarlig innledet diskusjonen med noen av forslagene som gjelder fag- og yrkesopplæringen. 

 

• Utvidet rett til videregående opplæring 

• Større fleksibilitet og variasjon i opplæringsmodeller 

• Fjerne retten til påbygg etter Vg2 

• Opprette faglige råd og overordnet samarbeidsråd for studieforbedende 

utdanningsprogram 

 

Vedtak: Faglig råd vil vurdere å avgi høringssvar når hovedinnstillingen sendes på høring.  

 

1.10.20 Kort evaluering av rådsarbeidet 

 
• Det bør opprettes en kanal for dialog mellom møtene. Utdanningsdirektoratet tester ut 

løsninger, og vil innføre en felles portal denne våren.   

• Det kan være vanskelig å orientere seg for nyoppnevnte rådsmedlemmer. Fagansvarlig vil 

sende relevante dokumenter, og høre om muligheten for innføringskurs.  

• Saksdokumentene kan være tunge, og de må sendes i god tid i forkant. Det er enklere å 

forberede seg til møte når det lages korte oppsummeringer av sakene.   

• AU kan i større grad lage forslag til vedtak i innkallingen.    

 

1.11.20 Eventuelt 

 

• Regjeringen vil nå nedsette et rådgivende utvalg med mål om å identifisere mulige tiltak 

for å øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen. Mandatet til utvalget er å identifisere 

de viktigste utfordringene knyttet til langsiktig rekruttering av god og relevant 

kompetanse gjennom verdikjeden for mat. Det rådgivende utvalget skal avgi sin rapport 

primo desember 2020. Mer informasjon på denne lenken.  

 

• «Hva skal du bli?» er et privat engasjement for rekrutteringstiltak inn til landbruk med 

tilhørende bransjer. Tiltaket er iverksatt i Innlandet og er basert på at ungdomsskoleelever 

i 9 klasse skal være målbærere for rekruttering til yrkesfag herunder landbruk, 

videreforedling og tilknyttede yrker. 

 

• Rådsrepresentant fra Norsk Sjømannsforbund har sluttet, og organisasjonen ser nå etter 

en erstatter.  
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