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DAGSORDEN  

 

5.1.19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent 

 

5.2.19 Orienteringssaker: 

 

• Forsøk med 2+2-modell i landbruk og gartnernæring 

Referansegruppen (Bodil Onsaker Berg, Arvid Eikeland, Inger Johanne Sveen og Espen Lynghaug) 

hadde et møte med Østlandforskning og Utdanningsdirektoratet 10. oktober. Det ble fremmet et 

ønske om en drøfting av lærebedriftenes rolle i en fremtidig lærlingeordning. Er lærlingen godt 

nok forberedt, og er den kunnskapen som lærlingen har fått god nok for å være ansettelsesbar i 

landbruket? Til neste år må det legges til rette for en konferanse – en oppsummering av forsøket. 

 

• Samling med Comte Burau 

Bodil Onsaker Berg og Arvid Eikeland orienterte fra samling med tjenestedesignbyrået Comte 

Burau.  

 

Representanter fra alle de faglige rådene ble invitert til et møte med Comte Burau. De var 

interessert i hindringer for å gjøre justeringer i læreplan og tilbudsstruktur. Hvordan redusere 

behovet for de store reformene i fremtiden? Representantene fra Faglig råd for naturbruk påpekte 

flere ting:  

 

• Prosessene rundt innhenting av kunnskap må bli enklere. Det bør bli en kortere vei til 

beslutninger.  

• Dokumentasjonskravene er for omfattende. En kan ikke kreve inngående kunnskap om 

kjente og ukjente forhold i fjern fremtid. Hvem skal gjøre utredningen? 

• Vi har en utfordring med hvor mye arbeid man kan forlange av det enkelte medlem i 

det faglige råd.  

• Det er behov for raskere saksbehandling og bedre prosedyrer.  

• Prøvenemdene sitter på mye kunnskap, og det bør bli enklere å få tilbakemeldinger fra 

dem.   

• Det å benytte statistikk over ansattkoder er utfordrende, og gir ikke informasjon om 

fremtidige yrker.  

• Hvor ofte er det egentlig myndighetene ønsker endringer? 

• Faglig råd burde ha større tyngde og fullmakt til å vedta endringer. 

Rådet mener at det vil være utfordrende å lage et datasystem. Det er sjelden slike 

forenklingstiltak fører til faktisk forenkling.  

 

• Partene sitt møte med Utdanningsdirektoratet om læreplanarbeidet 

NHO og LO har hatt et møte med Utdanningsdirektoratet om læreplanarbeidet. Møtet handlet om 

de faglige rådene sine myndighetsoppgaver, og den stramme tidsplanen for læreplanarbeidet. 

Partene har også gjort en jobb med hensyn til fordypning i Vg3. Utdanningsdirektoratet bruker 

lang tid på saken, og det er uavklart hvorvidt partenes forslag vil få gehør.  

 

Det er blitt sendt et brev om å utsette læreplanarbeidet på Vg3. En utsettelse av arbeidet med 

læreplaner vil ikke få de store konsekvensene. Det vil heller føre til at man får et bedre resultat 

som kan sendes på høring.   

 

• Status for søknad fra Norsk Gartnerforbund og Sjømat Norge 
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Søknad fra Norsk Gartnerforbund er behandlet i Utdanningsdirektoratet, og oversendt 

Kunnskapsdepartementet. Faglig råd for elektrofag vil gi tilbakemelding på søknaden fra Sjømat 

Norge på rådsmøte den 30. oktober.  

 

5.3.19  Planlegging av fylkesbesøk 2020 

 

Faglig råd for naturbruk planlegger fylkesbesøk 2020. 

  

Forrige rådsmøte:  

Vestland Fylkeskommunene er store både innenfor blå og grønn næring. Stend 

videregående skole var en av pådriverne for det nye dyrefaget og Austevoll videregående 

skole ligger ikke veldig langt unna.  

 

Leder i FosFor jobber på Austevoll vgs. Det er en fiskerimisse 18-21. august. Et tentativt 

forslag til dato begynnelsen av september 2020. Rådet ønsker at Henning Bratthammer 

kan være med i arbeidsgruppen. 

 

Øyvind Haram har vært i kontakt med Austvoll vgs. De ønsker rådet hjertelig velkommen. Det er 

en ferje ut til Austvoll. Et forslag til overnatting er Bekkjarvik Gjestgiveri. Det er helt vanlige 

priser.  

 

Dato for fylkesbesøket vil være fra 16-18.september 2020. 

 

Det kommer et nytt dyrefag innenfor naturbruk, og det er viktig at Faglig råd for naturbruk følger 

opp dette faget. Fylkesbesøket vil gi innsikt i Fylkeskommunen sitt arbeid med å implementere 

læreplanene og lærlingsituasjonen i området.  

 

Besøket vil også gi innsikt i hvordan Austvoll samarbeider med det lokale arbeidslivet. Hvordan 

dannes samspillet, og hva fyller de opplæringen med? Austvoll fokuserer mer på sertifikater enn 

andre skoler. Skolen er også klar for å innføre havbruksteknikerfaget. Dette er et viktig tema.  

Hybelsituasjonen er imidlertid utfordrende. De langveisfarende går gjerne på plasser der det er 

internat. Meløy innlosjerer folk. Hvilken betydning har dette? Hvordan håndterer skolene den økte 

interessen for akvakultur? 

 

Vedtak: Fagansvarlig lager et utkast til søknad om fylkesbesøk 
 

4.4.19  Nytt Vg2 salmaker- og hovslagerfaget 

I forbindelse med arbeidet med nye læreplaner har læreplangruppene meldt inn behov for å se 

hovslagerfaget i sammenheng med salmakerfaget. Bodil Onsaker Berg presenterer et utkast til 

tilråding fra Faglig råd for naturbruk.   

 

Vedtak:  

 

Anbefaling av nytt Vg2 hovslager- og salmakerfaget 

 

Faglig råd for naturbruk1 anbefaler opprettelse av et eget Vg2 for hovslager- og salmakerfaget. 

Hovslagerfaget vektlegges ikke dagens Vg2, og lærlinger i hovslagerfaget er ikke forberedt til 

læretiden. Bedriftene opplever at lærlingene ikke har fått tilstrekkelig opplæring i skolen. Dette 

problemet vil forsterke seg når dyrefaget inkluderes i samme Vg2.   

Ved å etablere et nytt Vg2 hovslager- og salmakerfaget anbefaler FRNA at det investeres i et 

kompetansemiljø som kan ivareta disse fagene. Det bør i denne sammenheng vurderes om både 

hovslager og salmaker bør være særløp og hvor lærebedriftene i et tett samarbeid med 

skolen/kompetansesenteret kan bidra til å ta ansvaret for en større del av opplæringen. 

 

 
1 KS sine representanter i Faglig råd for naturbruk, Bodil Onsaker Berg og Arne Jostein Vestnor, 

tar dissens. Begrunnelse er vedlagt. 
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Vedlagt dissens:  

 

KS sine representanter i Faglig råd for naturbruk, Bodil Onsaker Berg og Arne Jostein Vestnor, tar 

dissens med følgende begrunnelse.  

«Det er lite sannsynlig at et Vg2 hovslager og salmakerfaget vil opprettes noe sted i landet, da 

det vil være utfordrende å rekruttere nok søkere med opplæringsrett til et ordinært tilbud i 

videregående skole. En struktur med særløp vil gi næringen større handlingsrom for hvordan 

opplæring kan deles opp og samkjøres med andre interessenter som kursdeltakere.  

Ungdom kan velge å benytte opplæring organisert for voksne. Hvis et opplæringstilbud skal 

etableres og benytte fleksibiliteten i opplæringslovens kapittel 4A, bør det støttes fra statlige 

instanser som følger opp dyrevelferd, kultur og idrett, med føringer som sikrer at tilbudet er 

tilgjengelig for interessenter fra hele landet.» 
 

 

4.5.19 Orientering om læreplanarbeidet 

 

a) Koordinator for læreplanarbeidet innenfor naturbruk, Trine Merethe Paulsen, orienterte 

rådet i forkant av høring på Vg1 naturbruk.  

Læreplangruppen på Vg1 har funnet fire kjernelementer. Alle kompetansemål skal relateres til 

minst ett kjerneelement. Et godt tips for å lese læreplanen er å bruke yrkesbriller. En må ta på 

seg brillene til et yrke for å forstå et yrke. En må f.eks. lese læreplanen gjennom agronom-briller.  

Læreplanene gir en del rom for tolkning. En blir da avhengig av en lærer som vet hvordan 

næringen fungerer.  

 

Kompetansemålene skal utrykke en helhetlig kompetanse. I kompetansemålene skal man ivareta 

både kunnskaper og ferdigheter – og nye og ukjente situasjoner. Til sammen skal alle 

elementene i kompetansebegrepet komme frem. Koordinator er glad i verb som uttrykker 

ferdigheter, dvs. at du skal gjøre noe.  

 

Det fremstår som at det er en høringstretthet for øyeblikket. Prosessen på Vg1 har vært relativt 

enkel. På Vg2 og Vg3 har det vært mer hastverk.   

 

Det har kommet inn noen forslag til navneendringer. Blant disse er «Naturbasert 

næringsaktivet». Navnet understreker at det handler om en næring.  

 

b) Markus A. Stuestøl fra Utdanningsdirektoratet orienterte rådet om skrivehjelpen og 

læreplanarbeidet innenfor naturbruk. Presentasjon er vedlagt referatet.  

 

4.6.19 Høring Vg1 naturbruk 

 

Utdanningsdirektoratet har publisert endelig utkast til læreplan i Vg1 naturbruk. Læreplanen skal 

fastsettes våren 2020 og tas i bruk i skolen fra skolestart i 2020. Høringsfristen er 1.november.  

 

 

Vedtak:  
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6. HØRINGSSPØRSMÅL 

 1. Er læreplanen tilstrekkelig fremtidsrettet og relevant for arbeidslivets behov? 

Ja 

• Faglig råd for naturbruk er positive til læreplangruppens bruk av praktiske verb.   

• Utkastet fremstår som forståelig for både elever og lærer. 

• Relevans til arbeidslivets behov forutsetter at læreren kan plukke ut og operasjonalisere 

kompetansemålene på en god måte. 

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

Nei 

• Det bør fremkomme tydeligere at dette er et praktisk fag. 

• Faglig råd ser ikke fagarbeideren og utøveren tydelig nok i teksten. 

 3. Beskriver kjerneelementene det mest sentrale innholdet elevene skal lære i 

programfagene? 

Nei 

Naturgrunnlaget – bruk av natur: 

Det å nyttiggjøre seg ressurser børkomme inn under dette kjerneelementet.   

Yrkesutøvelse og teknologi: 

Legge til drift i følgende setning: "...yrkesfunksjoner i produksjon, tjenesteyting, høsting og 

fangst». 

 4. Er de utvalgte tverrfaglige temaene en sentral del av innholdet i programfagene? 

Nei 

De tverrfaglige temaene er vanskelig å finne igjen i kompetansemålene.  

 5. Er de utvalgte grunnleggende ferdighetene integrert i læreplanen på en god 

måte? 

Ja 

Ingen kommentar fra instansen 
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 6. Ivaretar kompetansemålene det viktigste elevene skal ha lært etter Vg1? 

Nei 

• Læreplanen har flere kompetansemål enn den forrige læreplanen. Læreplangruppen kan 

vurdere om det er overlapp mellom noen av kompetansemålene. En av de grunnleggende 

føringene for fagfornyelsen er færre og mer overordnede mål. 

• Koblingen til kjerneelementene er uklar og kan gjøres tydeligere. 

• Drift kan legges til kompetansemål nr. 3.  

 7. Legger kompetansemålene til rette for lokal tilpasning? 

Ja 

Ingen kommentar fra instansen 

 8. Åpner læreplanen for å kunne legge til rette for samisk innhold for alle elever?  

Ja 

Ingen kommentar fra instansen 

 9. Har læreplanen et realistisk omfang sett opp mot timetallet i programfagene? 

Ja 

Omfanget er realistisk. Viser imidlertid til svar på spørsmål nr. 6.  

 10. Fungerer tekstene om underveis- og standpunktvurdering godt som en støtte for 

læreren i vurderingsarbeidet? 

Nei 

Elevmedvirkning får liten plass. Viser til vurderingstekst 3.1 for naturfag: 

«Elevene skal medvirke i egen læring. De skal få muligheten til å vise kompetansen sin på 

ulike måter, reflektere over læringen og delta aktivt i vurderingen av eget arbeid. Læreren 

skal støtte og veilede eleven til å kunne sette seg mål og vurdere egen utvikling». 
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 11. Er det er en god sammenheng mellom Om faget og Kompetansemål og 

vurdering? 

Nei 

Koblingen mellom kompetansemål og kjerneelementer/tverrfaglige temaer kan være 

tydeligere.  

 12. Er teknologiutviklingen godt ivaretatt i læreplanen? 

Ja 

Ingen kommentar fra instansen 

 13. Er språket i læreplanen klart og tydelig? 

Ja 

Ingen kommentar fra instansen 

 14. Gir læreplanen mulighet for at elevene kan velge produksjoner/yrkesvinkling ut fra 

eget interesseområde?  

Ja 

Ingen kommentar fra instansen 

 

 

4.7.19 Forslag til endringer i opplæringsloven 

 

Fag og svenneprøven «Sluttvurdering det bør investeres i»? Er tittelen på en rapport utarbeidet 

av faglig råd elektro i samarbeid med faglig råd TIP og faglig råd for bygg- og anleggsteknikk. 

Rapporten tar for seg ulike problemstillinger knyttet til fag- og svenneprøven og forslag til 

endringer i regelverket. 

 

SRY ønsker at rapporten oversendes til de øvrige faglige rådene for behandling og at det 

utarbeides en oppsummering av tilbakemelding fra alle de faglige rådene. Basert på 

tilbakemeldingen må det vurderes hvordan det skal arbeides videre med rapporten. 

SRY ber Utdanningsdirektoratet følge opp saken og legge frem en oppsummering av innspill fra 

alle de faglige råd. Videre ber SRY om et forslag til oppfølging av rapportens anbefalinger. 

 

Med bakgrunn i ovennevnte ber sekretariatet om at de faglige rådene som ikke har vært involvert 

i rapporten behandler denne i rådsmøtene i november og gi tilbakemelding på rapporten. 

 

Vedtak:  

Saken utsettes til neste møte 
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4.8.19 Eventuelt  

 

Ingen saker til eventuelt 
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