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DAGSORDEN  

 

1.3.20  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjent med én sak til eventuelt.  

 

 

2.3.20  Koronasituasjonen 

 

Siden Verdens helseorganisasjon (WHO) 30. januar erklærte at utbruddet av koronaviruset er en 

global folkehelsekrise, har regjeringen og myndighetene fortløpende satt i verk tiltak for å 

begrense spredningen av viruset. 

 

Faglig råd for naturbruk tok en runde rundt bordet om hvordan situasjonen har påvirket arbeidet 

til rådsmedlemmene, lærlingsituasjonen og utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæring.  

 

 

• Bruk av naturressurser har fått større oppmerksomhet etter korona-utbruddet. Det virker 

som at flere har fått en økt forståelse av hvor viktig dette er.  

• Det har vært positivt å se hvordan partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene har 

samarbeidet. Utfordringer har blitt løst raskt og effektivt.  

• Digitale plattformer er tidsbesparende. Samtidig kan man fort savne interaksjon med 

kolleger. 

• Læreren har ikke den samme kontrollen via videokonferanse som i klasserommet. Etter at 

skolene stengte har det blitt mye teori. Det fungerer rimelig greit i fellesfagene. Du kan 

imidlertid ikke lære å kjøre traktor og melke kuer via videokonferanse.  

• Det har vært en del utfordringer til å få gjennomført fagprøve. Det fortsatt vanskelig, og 

det er ikke alltid prøvenemdene før reist ut til lærebedriftene. 

• Restaurantbransjen er nede, og mesteparten av fisken er fortsatt i havet. Dette kan føre 

til utfordringer senere. 

  

Fagansvarlig la frem statistikk om permitteringer.  

 

Tabell 1: Antall permitterte lærlinger 

 
 

Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 

Helse- og oppvekstfag 20 19 19 15 

Naturbruk 17 20 15 12 

Bygg- og anlegg 437 432 372 320 

Elektrofag 550 549 508 523 

Teknikk og industriell 
produksjon 

655 619 507 489 

Service og samferdsel 623 668 642 644 

Design og håndverk  970 1 016 696 638 

Restaurant- og matfag 976 1 056 1 011 961 
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3.3.20  Søkere til videregående opplæring  

 

Fagansvarlig presenterte søkertall for 2020 med vekt på naturbruk. 

 

• Fortsatt økning i antall søkere til Vg1 naturbruk 

 

Figur 1: Antall søkere til Vg1 naturbruk 2015-2020 

 

 
 

 

• Stor økning i antall søkere til de blå fagene fra 2012 

 

Figur 2: Antall søkere til Vg3 akvakultur og Vg3 fiske og fangst (2012-2020) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Svarer antallet læreplasser til økningen i antall søkere i de blå fagene?  
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o 89 prosent av søkerne til akvakultur fikk læreplass i 2019 

o 82 prosent av søkerne til fiske og fangst fikk læreplass i 2019 

 

 

• Stabile søkertall til hestefaget og skogbruk  

 

Figur 3: Antall søkere til Vg3 hestefaget og Vg3 skogbruk (2016-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Antall søkere til små fag i naturbruk (2016-2020) 

 
 

 

Vedtak:  Fagansvarlig videreformidler Faglig råd for naturbruk sitt ønske om å bedre 

registreringspraksis ved friskoler og mer nøyaktig søkerstatistikk innenfor 

landbruksfagene.    

 

4.3.20  Yrkesspesifikke spørsmål til høring på Vg2 og Vg3 

 

Nye læreplaner på Vg2 og Vg3 sendes på høring den 15. august 2020. I den forbindelse ber 

Utdanningsdirektoratet Faglig råd for naturbruk om å vurdere egne høringsspørsmål til 

læreplanene.  

 

Arbeidsutvalget hadde på forhånd utformet noen forslag til spørsmål:  
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Fagspesifikke spørsmål:  

● Ivaretar læreplanen i dyrefaget bredden i arbeidsmarkedet? 

Generelle spørsmål:   

● Er kompetansen (i f.eks. gartnerfaget) tilstrekkelig for at fagarbeideren blir 

ansettelsesbar? 

● Er kompetansen (i f.eks. landbruk) i tråd med utviklingen i arbeidslivet? 

Faglig råd for naturbruk stilte seg bak arbeidsutvalgets forslag. Rådet hadde følgende innspill til 

andre temaer:  

• Bruk av teknologi 

• I hvilken grad omfanget av opplæringen er passende 

• Manuelt arbeid i skogbruket 

 

Rådet hadde et forslag til omformulering av et av arbeidsutvalgets spørsmål:  

• Vil en person som har en kompetanse som beskrevet i læreplanen være attraktiv i 

arbeidsmarkedet? 

 

Vedtak:  

Forslag til høringsspørsmål ferdigstilles av arbeidsutvalget 27. mai. Rådsmedlemmer kan sende 

inn forslag frem denne fristen.  

 

5.3.20 Liedutvalget: Høringssvar fra Faglig råd for naturbruk 

 

Regjeringen oppnevnte 1. september 2017 et utvalg som skulle vurdere endringer i struktur og 

innhold i videregående opplæring. Utvalget foreslår flere tiltak som skal hjelpe elevene til å 

mestre opplæringen slik at de blir kvalifisert for videre utdanning, arbeidslivet og aktiv 

samfunnsdeltakelse.  

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette utredningen på høring. Høringsfristen er 1. juli 2020.  

 

Vedtak:  

Faglig råd for naturbruk overlater overordnede spørsmål til SRY og organisasjonene. 

Arbeidsutvalget utformer et kort høringssvar basert på tidligere utredning om regionale 

kompetansesentre.  

 

6.3.20  Høringsoppsummering i Vg3 havbruksteknikkfaget 

 

Utdanningsdirektoratet har oppsummert høringssvarene til søknad om splitting av Vg3 

akvakultur, og anbefaler å utvikle forslag til læreplaner for Vg3 havbruksteknikkfaget. Faglig råd 

for naturbruk er blitt bedt om å uttale seg i form av en begrunnet tilråding. 

 

Leder i Faglig råd for naturbruk, Arvid Eikeland, innledet diskusjonen. I høringen er 83 prosent 

positive til at det innføres et nytt lærefag. Noen mente imidlertid at et nytt lærefag innenfor 

havbruk vil bli for smalt. Andre mente at det vil gå ut over det eksisterende akvakulturfaget. I 

tillegg foreligger det en dissens fra Fellesforbundet som er blitt forelagt rådet. 

 

De andre rådsmedlemmene konstaterer at høringssvarene ikke tilsier at rådet burde revurdere 

sin anbefaling. Det er en sterk overvekt av positive høringssvar, og høringen viser at lærefaget 

har bred støtte i næringen. Høringen bekrefter og styrker rådets tilslutning til å opprette 

havbruksteknikkfaget.  

 

Faglig råd for naturbruk forventer at bedriftene følger opp tilbakemeldingene de har gitt. I den 

videre prosessen viser rådet til at yrkesfaglig fordypning kan dekke opp noe av lærefaget i Vg2.    

 

Vedtak:  
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Faglig råd for naturbruk har gjennomgått høringssvarene, og konstaterer at tilbakemeldingene er 

overveiende positive. Faglig råd for naturbruk vedtar, med dissens fra Fellesforbundets 

representant, å holde fast på tidligere tilråding.  

 

Fellesforbundets dissens er lagt ved referatet.     

 
7.3.20  Fordypninger innen naturbruk 

 

Kunnskapsdepartementet har åpnet opp for muligheten til å innføre fordypninger i Vg3 i utvalgte 

utdanningsprogrammer. Naturbruk er ikke blant de utdanningsprogrammene som har fått 

tilslutning til fordypninger på nåværende tidspunkt.  

 

Faglig råd for naturbruk vurderte hvilke lærefag som kunne være aktuelle for fordypninger.  

I første omgang er det Vg3 skogbruk som fremstår som er mest aktuelt for fordypninger. 

Forutsetningen for fordypninger er at næringen etterspør kompetansen. 

 

Vedtak:  

Faglig råd for naturbruk vil vurdere å nedsette en arbeidsgruppe som kan vurdere om det er 

behov for fordypninger i Vg3 skogbruk.  

 

8.3.20  Innplassering av dyrefaget på Vg2 og hovslagerfaget 

 

Utdanningsdirektoratet har bedt Faglig råd for naturbruk vurdere om 

  

● bredde og omfang av et samlet Vg2 hest- og hovslagerfag (Vg2 heste- og dyrefag) blir for 

stor, og om en løsning med et særløpsfag for hovslagerne bedre ivaretar de ulike 

fagretningene.  

Faglig råd for naturbruk har på forhånd sendt en henvendelse til Norges Hovslagerforening.   

Vedtak:  

Faglig råd for naturbruk anbefaler en overgang til særløp i hovslagerfaget, og gir sin støtte til 

vedtaket i Norsk Hovslagerforening.  

Hovslagerforeningen stiller som forutsetning at skoleverket bistår lærebedriftene i fellesfagene, 

slik at bedriftene kan fokusere mest mulig på opplæring i bedrift.  

Faglig råd for naturbruk viser i denne sammenheng til etablerte ordninger i fylkeskommunene for 

å ivareta opplæring i fellesfag.  

9.3.20  Tilskudd til utvikling av læremidler 

 

Utdanningsdirektoratet lyser årlig ut tilskudd til utvikling av læremidler innen fire kategorier: 

smale fagområder, særskilt tilrettelagte læremidler, læremidler for minoritetsspråklige elever og 

universell utforming av læremidler innenfor alle fag og trinn.  

 
For å sikre en viss kontinuitet i ordningen, foreslår Utdanningsdirektoratet en kunngjøring i 2020 

der vi prioriterer ett læremiddel per programområder på Vg2 til:  

 

• frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 

• salg, service og reiseliv 

• informasjonsteknologi og medieproduksjon 

• håndverk, design og produktutvikling 

 

De nye utdanningsprogrammene ble tildelt midler i 2019 for Vg1-prosjekter. 
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Vedtak:  

 

Faglig råd for naturbruk viser til Utdanningsdirektoratet behovskartlegging for tilskudd til 

læremidler innenfor smale fagområder.  

 

Det er ikke gitt at de nye utdanningsprogrammene bør prioriteres – det er også andre endringer 

som Utdanningsdirektoratet bør prioritere.  

 

• Innenfor naturbruk så opprettes det et nytt Vg2-tilbud med dyrefag og hestefag. Dyrefag 

er et nytt lærefag, og her vil det være behov for læremateriell. 

 

• Rådet har fått innspill fra gartnernæringen om at læremidlene er utdaterte, og at behovet 

for digitalt læremateriell er stort.  

 

• Innenfor akvakultur er endringstakten stor, og digitalt materiell vil være svært 

hensiktsmessig. Et nytt lærefag, havbruksteknikkfaget, har vært på høring, og her vil det 

være behov for midler til læremiddelutvikling.  

 

Fra vårt ståsted er det rimelig at fag får tilrettelagt digitalt læremateriell ved behov. 

 

10.3.20 Eventuelt 

• Fremover kan det være hensiktsmessig å ha flere videokonferanser. Faglig råd for 

naturbruk er enige om at videokonferanse har vært effektivt. 

 

 

Vedlegg til 6.3.20: Dissens fra Fellesforbundet  

 

Status for akvakultur som lærefag  

 

Kort bakgrunn 

Utdanningsdirektoratet (Udir) mottok 10.5.2019 søknad fra Sjømat Norge om å splitte Vg3 

akvakultur i Vg3 akvakultur og Vg3 havbruksteknikk i to nye retninger - en med vekt på teknologi 

og en med vekt på biologi.  

 

Utdanningsdirektoratet anbefalte overfor Kunnskapsdepartementet å sende forslaget på høring, 

men under yrkesbetegnelsen driftsoperatør havbruksteknikk da teknikerbetegnelsen kan bli 

assosiert med høyere utdanning. 

 

Forslaget ble sendt på høring i desember 2019, med svarfrist 26. februar 2020. Resultatet av 

høringen var at forslaget om deling fikk tilslutning fra 83% av høringsinstansene, men flere er 

delte og nyanserte. Utdanningsdirektoratet anbefaler derfor å utvikle forslag til læreplaner for 

Vg3 akvakulturfaget og Vg3 havbruksteknikkfaget som nå skal behandles i faglig råd før de går 

på ny høring høsten 2020. 

 

Fellesforbundets synspunkter  

Fellesforbundet ved vår representant i rådet, med støtte fra vårt Bransjeråd for havbruk, har aldri 

støttet søknaden om deling. I rådet sitter tillitsvalgte i en rekke bedrifter i bransjen med 

inngående kjennskap til næringen og produksjonen. Vi har skrevet brev til Udir om vårt syn på 

saken, lenge før høringen. Fellesforbundet fremhever viktigheten av å ivareta bredden i lærefaget 

og at den marinbiologiske delen er kjernen. Splitting vil gjøre læreplanene smale og dermed 

skade en helhetlig forståelse av næringen og kompetansebehovet. Dette synspunktet har vi gitt 

uttrykk for i vårt høringssvar.  

 

Vi har ikke bestridt behovet for mer kompetanse i teknologi og teknisk service i tilknytning til 

anleggene, men vi har ment at behovet for nye kompetansemål best ivaretas gjennom 
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fordypninger på Vg3. Denne ordningen kom ikke på plass før i februar 2020, lenge etter 

høringen. Naturbruk er ikke et prioritert område i første omgang for innfasing av fordypninger i 

Vg3-læreplaner i regi av de faglige rådene, men det kan endre seg raskt. 

 

Fellesforbundets bransjeråd har under et møte 8. mai 2020, enstemmig vært klar på at deling er 

uheldig og anbefalt at vi opprettholder vårt standpunkt. De tillitsvalgte i flere av 

havbruksselskapene føler at de ikke har fått anledning til å formidle sitt synspunkt ovenfor 

ledelsen i bedrifter som har vært positive til deling i høringen. Det er enighet om at 

akvakulturfaget trenger oppdateringer, men en deling blir ikke sett på som en god løsning.  

 

Vi mener at Udirs vurdering og anbefaling burde hatt en mer helhetlig behandling der man også 

ser til liknende tekniske lærefag innen andre utdanningsprogram, særlig Elektro og TIP, med fag 

som skipselektriker og industrimekaniker. Innen elektrofag er det tidligere kommet søknad om 

nytt lærefag innen Havbruksteknologi. Det har også vært vurdert fag som Havbrukselektriker. I 

dag er også eget dronefag under utredning, tilsvarende fag for undervannsoperasjoner Remotely 

operated underwater vehicle (ROV) i TIP, selv om man foreløpig ikke har vurdert dette videre. 

 

Vi mener fremdeles at fordypning på Vg3 er den beste løsning og håper direktoratet og rådet kan 

støtte dette, slik at vi kan lage kompetansemål for disse, i stedet for to helt nye læreplaner. 

Vi vil ta et formelt initiativ overfor Udir og be dem om å vurdere fordypning på Vg3 på nytt. 
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