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Dagsorden for møte i faglig råd for salg, service og reiseliv 3/2020 
 

Sak 23.3.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 24.3.20 Rådets høringsinnspill til læreplaner på Vg2 og Vg3 
Sak 25.3.20 Omtale av partene i arbeidslivet i læreplaner på Vg2 og Vg3 
Sak 26.3.20 Møteplan og fremdriftsplan for læreplanarbeidet 
Sak 27.3.20 Bedriftsintern opplæring i læreplaner i salgsfaget 
Sak 28.3.20 Rådets bidrag til å sikre bredde av innspill til læreplaner 
Sak 29.3.20 Organisering av opplæringen i salg, service og reiseliv 
Sak 30.3.20 Høring — forslag til endringer i kapittel om klage på vurdering 
Sak 31.3.20 Orienteringssaker 
Forankring og forberedelse av saker 
Utvikling av kompetansepakke for innføring av nye læreplaner for opplæring i bedrift 
Ny standardformulering i læreplanen om lengde på fagprøven 
Små fag og kompetansesentre 
Nytt arbeidsrom for faglig råd for salg, service og reiseliv 
Høring — Retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling 
Fylkesbesøk for 2020 er avlyst 
Erfaringsrapport for godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring 
Møter i 2020 gjennomføres digitalt 
Svarbrev fra Udir – manglende involvering ved fastsettelse av nytt navn på utdanningsprogrammet 
Høringsinnspill til Liedutvalgets sluttrapport og Opplæringslovutvalget 
Videre arbeid med monitorering av yrkesfaglige utdanningsprogram 
Ny fagansvarlig for faglig råd for salg, service og reiseliv 
Sak 32.3.20 Forslag til saker på neste rådsmøte 
Sak 33.3.20 Eventuelt 
 

Sak 23.3.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Faglig råd for salg, service og reiseliv valgte Merethe Sutton som ny nestleder i 
rådsmøtet 16. januar 2020. Vedtaket i rådsmøtet var som følger:  
 
«Rådet velger Merethe Sutton som ny nestleder. Anne Røvik Hegdahl fortsetter som 
leder og Solveig Eldegard som medlem i arbeidsutvalget. Nestleder- og ledervervet 
byttes fra første møte etter sommeren.» 
 
Merethe Sutton har formelt sett tatt over ledervervet fra og med dette møtet, og Anne 
Røvik Hegdahl har gått inn som nestleder. Solveig Eldegard fortsetter som medlem i 
arbeidsutvalget.  
 
Gabriel Aaron Normann Bruun er ny representant for Elevorganisasjonen.  
 
Referater godkjennes per e-post og publiseres på fagligerad.no i etterkant av 
rådsmøtene.  
 
Flere forfall enn normalt. Merethe Sutton er sykemeldt, og Anne fungerer derfor som 
leder inntil videre. Arbeidstakersiden ble bedt om å vurdere eventuell deltakelse i 
arbeidsutvalget. Arbeidstakersiden ønsker å bidra, og vil komme frem til en løsning i 
etterkant av rådsmøtet.  
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes. Arbeidstakersiden finner en løsning for deltakelse i 
møter i arbeidsutvalget. 
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Sak 24.3.20 Rådets høringsinnspill til læreplaner på Vg2 og Vg3 
Utkast til læreplaner for fagene på Vg2, Vg3 og særløp på yrkesfag ble sendt på høring 
17. august. Her finner dere lenke til utkastene til læreplaner i utdanningsprogrammet 
salg, service og reiseliv. 
 
Læreplanene er utviklet av læreplangrupper bestående av lærere og representanter fra 
bransjen, og er bearbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med faglige råd. Faglig 
råd har innflytelse på hele opplæringsløpet og har avgjørende innflytelse på det faglige 
innholdet i læreplaner på Vg3.   
 
Frist for å komme med innspill er 15. november 2020. Etter dette jobber Udir videre 
med utkastene i samarbeid med faglige råd. Læreplanene fastsettes innen sommeren 
2021. 
 
Arbeidsutvalget har vært tett involvert i ferdigstillingen av utkastene som nå er på 
høring. AU ber rådet om eventuelle innspill til behov for endringer i det faglige innholdet 
i læreplanutkastene. 
 
I møtet legges det opp til å bruke 15 minutter på behandling av hvert læreplanutkast. 
Arbeidsutvalget ber rådsmedlemmene om å stille godt forberedt.  
 
I møtet ble høringsspørsmålene i samtlige læreplaner gjennomgått. Det kom noen 
konkrete endringsforslag, i tillegg til forslag om endringer som bør vurderes nærmere. 
Innspillene er notert ned i utkast til høringssvar. 
 
Vedtak:  
Arbeidsutvalget utarbeider nye utkast til høringssvar, basert på innspillene i rådsmøtet. 
Disse sendes til rådet for innspill. Fagansvarlig sender inn eventuelle innspill til høringen 
innen fristen.  
 

Sak 25.3.20 Omtale av partene i arbeidslivet i læreplaner på Vg2 og Vg3  
I utkastene til læreplaner innen salg, service og reiseliv som nå er sendt på høring, er 
innhold knyttet til partene i arbeidslivet formulert ulikt i de ulike læreplanene.  
 
Utdanningsdirektoratet ønsker at det er en felles formulering i Vg2-læreplanene, og en 
felles formulering på Vg3-læreplanene. Dette forutsetter at det ikke er fagspesifikke 
hensyn som ligger til grunn for variasjonene.  
 
Udir har forslag til formuleringer som dere finner vedlagt.  
 
Har rådet innspill til forslagene? Kan rådene stille seg bak felles formuleringer for 
henholdsvis Vg2- og Vg3-læreplanene? 
 
Innspill fra diskusjon: 

- «reflektere over egen praksis» kan være vanskelig å forstå for eleven på Vg2-nivå 
- refleksjon over egen rolle bør inn under kompetansemålet på Vg3 

 
Vedtak:  
Arbeidsutvalget ser nærmere på formuleringene og hvordan de kan plasseres inn i 
læreplanene i samarbeid med Udir. Forslag til formuleringer sendes ut til rådet sammen 
med utkast til høringssvar. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg2-og-vg32/salg-service-og-reiseliv/
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Sak 26.3.20 Møteplan og fremdriftsplan for læreplanarbeidet 
Udir holder på med å utarbeide en ny milepælsplan. I salg, service og reiseliv legger vi 
opp til å sende læreplanene på språkvask før jul. Det blir derfor viktig å behandle 
innspillene som kommer i høringen fortløpende. 
 
Arbeidsutvalget avholder møter cirka annenhver uke gjennom høsten. Aktuelle 
rådsmedlemmer blir kontaktet ved behov for avklaringer. Arbeidsutvalget ber 
rådsmedlemmene om å komme med tilbakemelding på hvilke av de seks læreplaner de 
ønsker å være med å behandle.  
 
Udir og arbeidsutvalget sammenstiller høringsinnspill og forslag til endringer for 
behandling i neste rådsmøte 25. november. 
 
Vi kommer tilbake til møtedatoer for 2021. 
 
Anne har i dag deltatt i møte om ny milepælsplan mellom Udir og rådsledere i de faglige 
rådene. Milepælsplanen ettersendes rådet. Anne orienterte om møtet. Det kan bli aktuelt 
at hele AU deltar i lignende møter i fremtiden. Innspill i rådsmøtet om at det er ulike 
oppfatninger av samarbeidet med Udir i læreplanarbeidet i de ulike rådene. Hvordan 
rådene skal utøve sin avgjørende innflytelse har særlig vært uklart. Samarbeidet med 
Udir i dette faglige rådet oppleves som godt. 
 
Fagansvarlig sender ut et skjema i etterkant av rådsmøtet der rådsmedlemmene kan 
huke av hvilke læreplaner de ønsker å være med på behandlingen av denne høsten. I 
tillegg sender fagansvarlig en oversikt over møtedatoer for AU og rådet i høst, samt en 
overordnet milepælsplan. 
 
Vedtak:  
Rådet godkjenner den overordnede fremdriftsplanen. Arbeidsutvalget utarbeider en mer 
detaljert fremdriftsplan i samarbeid med Udir som sendes ut til rådet. 

Sak 27.3.20 Bedriftsintern opplæring i læreplaner i salgsfaget 
I 2019 fikk faglig råd for salg, service og reiseliv en bestilling fra Udir knyttet til 
bedriftsintern opplæring som innhold i læreplaner. I den forbindelse opprettet rådet en 
arbeidsgruppe for salgsfaget i rådsmøtet 14. februar 2019. 
 
Arbeidsgruppen består av:  
 

- Maren Alexandra Gulliksrud (nå Svenning), HK i Norge 
- Anne Røvik Hegdahl, Virke 
- Jan Tvedt, KS 
- Elisabeth Fauske, Skolenes Landsforbund 

 
Arbeidsgruppen orienterer om oppfølging av temaet bedriftsintern opplæring i 
forbindelse med høringen av læreplaner. Arbeidsgruppen hadde opprinnelig planlagt en 
konferanse, men dette har blitt vanskelig å gjennomføre fysiske møter grunnet 
koronasituasjonen. Det vil være mer aktuelt å avholde møtet digitalt.  
 
Det vil antakelig være mest aktuelt å avholde møtet i starten av november. Viktig både 
å vekke interesse og å få faktiske innspill. 
 
Innspill fra diskusjon:  

- I hvilken grad handler det om å hente gode erfaringer fra internopplæring i 
kjedeskoler? Tanken er at et møte eller en konferanse vil gå to veier.  
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- Det er viktig å sende ut en invitasjon raskt 
- Kan vurdere å redusere antallet, for å bedre muligheten for å kunne avholde et 

fysisk møte  
- Lurt å ha et eventuelt fysisk møte i Oslo. Etterstad VGS er en mulighet. 

 
Vedtak 
Arbeidsgruppen følger opp dette i et eget møte, og vurderer å søke om støtte til å dekke 
møte- og reiseutgifter dersom det blir et fysisk møte. 

Sak 28.3.20 Rådets bidrag til å sikre bredde av innspill til læreplaner 
Arbeidsutvalget inviterer rådet til en diskusjon om hvordan rådsmedlemmene kan bidra 
til å få inn høringsinnspill til Vg2- og Vg3-læreplanene. 
 
Det er utfordrende å få bransjen til å engasjere seg, men det er viktig for å sikre gode 
læreplaner. Dette må også ses i sammenheng med sak 27 om bedriftsintern opplæring i 
salgsfaget. 
 
Innspill: 

- Skoler og ulike virksomheter og nettverk kan gå gjennom læreplanutkastene 
sammen 

- Særlig viktig å jobbe med å få innspill på Vg3-læreplanene 
 
Vedtak:  
Rådsmedlemmene følger opp i egne organisasjoner.  

Sak 29.3.20 Organisering av opplæringen i salg, service og reiseliv 
I forrige rådsmøte ble det foreslått å diskutere alternative opplæringsformer i lys av 
koronapandemien. Arbeidsutvalget inviterer rådsmedlemmene til en diskusjon om 
hvordan en kan ivareta praktisk opplæring i skole og arbeidsliv i tiden fremover. 
 
Innspill fra diskusjon: 

- Skolene må tenke nytt, og oppsøke andre virksomheter enn tidligere. Men det 
spørs om dette er nok. Det er kostnadskrevende når elevene må reise langt for å 
gjennomføre praksis 

- I reiseliv er det spesielt krevende. Gode ideer er velkomne. I Oslo har de måttet 
opprette en egen klasse for Vg3 i skole. Samarbeid med opplæringskontorene er 
viktig. Midlene fra regjeringen med støtte til læreplasser må kommuniseres ut. 
Bruk av disse midlene har fungert i noen bransjer, som restaurant- og matfag. 

- Salg, service og reiseliv har tradisjonelt vært en «billig» linje, men det er viktig å 
synliggjøre ressursene som kreves for god opplæring. 

- I hvilken grad kan en kjøpe praksisplasser og eksempelvis plasser på kjedeskoler? 
Dette krever ressurser. 

- Det kan være behov for en kartlegging. 
- Salgsfaget blomstrer, mens det er mer krevende i de andre fagene.  
- Noen må ta omvalg. Virksomhetene har utfordringer med å nå kandidater med 

behov for læreplass i andre fag når virksomheten ikke har godkjenning i 
eksempelvis reiselivsfaget. Oppfordring: ta kontakt med fylkeskommunen så de 
kan finne kandidater for omvalg. 

- Invitere bedriftene inn i klasserommet, hvis utplassering på arbeidsplassen er 
spesielt utfordrende. Ikke like godt, men er et alternativ. 

 
Vedtak: Rådet ser store utfordringer innenfor sine fagområder. Arbeidsutvalget utformer 
et innspill til Udir. 
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Sak 30.3.20 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.  
 
Problemstillingene i høringen som omhandler fag- og yrkesopplæringen er ikke nye og 
ble i 2011 forelagt de faglige rådene. Oppdrag, referat fra fellesmøte og rådenes innspill 
fra 2011 finner dere vedlagt. Selv om problemstillingene ble drøftet i 2011, har 
Kunnskapsdepartementet ikke foretatt større endringer og sender derfor saken på ny 
høring. 
 
Utdanningsdirektoratet ber om de faglige rådenes tilbakemelding på høringen innen 1. 
oktober 2020. Punkt 10 i høringen omhandler klage på fag- og svenneprøver m.m. 
 
Høringssvarene legges inn i Utdanningsdirektoratets høringssystem.  
 
Arbeidsutvalget foreslår at rådet gir innspill på spørsmålene i kapittel 10. Se vedlagt 
forslag til høringssvar. 
 
Innspill:  

- Det vil være ressurskrevende for de nasjonale klagenemndene å behandle flere 
klager, og klagene vil derfor ta lenger tid. Dagens ordning med to klageinstanser 
bør derfor videreføres. 

- Prøvenemndene bør tas i bruk i større grad. Prøvenemnder i et fylke kan fungere 
som klagenemnd for et annet. 

- Stort behov for å øke kapasiteten uansett ordning. 
- Kompetansen til de nasjonale klagenemndene bør tas i bruk i større grad 
- Opplæringen av prøvenemndene må styrkes, særlig knyttet til dokumentasjon. 

Dette vil kunne forebygge klager (legges til under 10.3.3). 
 
Det var stor uenighet i rådet knyttet til enkelte av spørsmålene. Rådet svarer derfor ikke 
på 10.2 som omhandler felles klageinstans for klager på fag-, svenne- og 
kompetanseprøver.  
 
Vedtak:  
Fagansvarlig sender inn rådets høringssvar innen fristen. Rådet avgir ikke høringssvar på 
kapittel 10.2, men overlater dette til organisasjonene. 

Sak 31.3.20 Orienteringssaker 

Forankring og forberedelse av saker  

Anne orienterer om viktigheten av god rolleforståelse og å forankre innspill i egen 
organisasjon. Ble ikke tid til muntlig orientering i møtet. 

Utvikling av kompetansepakke for innføring av nye læreplaner for opplæring i bedrift 

Høsten 2020 vil Udir igangsette arbeidet med å utvikle en nettbasert kompetansepakke til 
støtte i innføringen av nye læreplaner for opplæring i bedrift. Målsetningen er at 
kompetansepakken skal kunne tas i bruk tentativt januar 2022, og kunne brukes i 
forberedelsen av innføring av nye læreplaner i Vg3 høsten 2022. Formålet med det 
vedlagte notatet er å informere de faglige rådene om dette arbeidet, og hvordan vi ser for 
oss å involvere de faglige rådene i utviklingsarbeidet.  
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Ny standardformulering i læreplanen om lengde på fagprøven 

På bakgrunn av diskusjoner rundt lengde på fagprøven og innspill fra faglige råd om at 
det ønskelig med et bestemt antall dager for å gjennomføre fagprøven, ønsker vi å 
informere faglige råd om at har vi lagt til en ny standardformulering i teksten for 
vurderingsordning i særløp og Vg3 opplæring i bedrift. Dette er til orientering.  
 
Dersom faglige råd ønsker å bruke den siste varianten må dette legges inn før 
læreplanene sendes på høring.  
 
Dersom det forskriftsfestes at fagprøven kun skal gjennomføres på et bestemt antall 
dager, vil det bety at det ikke vil være noe lokalt handlingsrom til å bestemme antall 
dager. Faglige råd må selv vurdere konsekvensene av dette dersom de ønsker å bruke 
den nye formuleringen.   
 
«Alle skal opp til fagprøven/svenneprøven, som normalt skal gjennomføres … 

• ... innenfor en tidsramme på xx- xx virkedager.» 
• ... over minst xx virkedager.» 
• ... over xx virkedager.» 

 
Saken ble sendt arbeidsutvalget rett før sommeren. I læreplanutkastene som ble sendt 
på høring 17. august er alternativ to beholdt: «Alle skal opp til fagprøven/svenneprøven, 
som normalt skal gjennomføres over minst tre virkedager» 

Små fag og kompetansesentre 

Utdanningsdirektoratet har oversendt svar på oppdrag 2020-006 om små fag og 
kompetansesentre til Kunnskapsdepartementet. Svaret finner dere vedlagt til 
orientering. Direktoratet takker for innspillene SRY og de faglige rådene har sendt inn til 
dette oppdraget. 

Nytt arbeidsrom for faglig råd for salg, service og reiseliv 

Fagansvarlig har laget et nytt arbeidsområde for medlemmene i faglig råd for salg, 
service og reiseliv i Sharepoint. Der finner dere sakspapirer og annet innhold. 
Medlemmene vil bli invitert til det nye arbeidsrommet i løpet av høsten. Ta kontakt med 
fagansvarlig ved innspill, spørsmål og eventuelle problemer med innlogging. UESP-
rommet vil fases ut. Inntil videre vil sakspapirer også følge med kalenderinnkallingen. 

Høring — Retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling 

Kunnskapsdepartementet har sendt to forslag til retningslinjer for tilskuddsordninger på 
høring. Det ene forslaget omfatter tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling i 
barnehage og grunnopplæring, og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og 
inkluderende praksis. Det andre forslaget omfatter tilskuddsordningen for lokal 
kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen. 
 
Sekretariatet har vurdert høringene. De faglige rådene vil i høst ha mange 
arbeidsoppgaver blant annet knyttet til oppfølging av læreplanarbeidet Vg2 og Vg3. 
På grunn av stort arbeidspress anbefaler vi derfor at de faglige rådene overlater til 
organisasjonene å avgi høringssvar.  
 
Høringsdokumentene finner dere her. Fristen er 21. november 2020. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing3/id2724691/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2021.08.2020&utm_content=Utdanning
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Fylkesbesøk for 2020 er avlyst 

Utdanningsdirektoratet har fått flere henvendelser om koronasituasjonen og 
gjennomføring av fylkesbesøk for de faglige rådene i 2020. Vi vil med dette meddele 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. 

Erfaringsrapport for godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring 

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet er det etablert en arbeidsgruppe som med 
bakgrunn i erfaringsrapport (se vedlegg) om vurdering av utenlandsk utdanning skal 
jobbe med utgangspunkt i rapportens alternativer til justering av dagens ordning. 
Departementet anerkjenner at det i rapporten er en rekke interessenter i spørsmålet om 
videreføring og utvikling av ordningen og ser det som hensiktsmessig å etablere en 
arbeidsgruppe, som skal arbeide videre med utgangspunkt i nevnte erfaringsrapport. 
Medlemmene i arbeidsgruppen er foreslått av SRY. 
 
Godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring er hjemlet i 
opplæringsloven (oppll.) § 3-4 a, etter ønske fra partene i arbeidslivet. Ordningen ble til 
etter at partene, ved Norsk industri og Fellesforbundet, våren 2014 blant annet ba 
Kunnskapsdepartementet om å etablere et nasjonalt fagorgan for å vurdere og 
godkjenne fag- og yrkesopplæring fra utlandet. Regjeringen besvarer dette med som en 
ønsket muligheten for å kartlegge kompetanse og vurdere denne opp mot norske 
fagbrev og fagskoleutdanning. NOKUT ble senere, på bakgrunn av lang erfaring med å 
vurdere utenlandsk høyere utdanning, tildelt det operative ansvaret for ordningen og har 
forvaltet ordningen siden høsten 2016.  
 
Siden oppstarten i 2016 har NOKUT gradvis utvidet godkjenningsordningen for 
utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Kvalifikasjoner med høy etterspørsel i norsk 
arbeidsliv har vært prioritert. Per i dag omfatter den til sammen 19 ulike kvalifikasjoner 
fra hvert av de fem inkorporerte landene Polen, Tyskland, Estland, Latvia og Litauen.  
 
Spørsmål til Faglige råd: 

 
• Hva oppleves for den/de du representerer som det mest utfordrende med 

ordningen slik den er i dag?  
• Hvilke tiltak er ønskelig å endre og hvorfor?  
• Hvordan ser den eller de du representerer for seg at ordningen bør være? 

 
NOKUT ber om en tilbakemelding så snart som mulig. 
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Ingen av lærefagene i utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv er del av 
ordningen per i dag. Arbeidsutvalget har gitt NOKUT tilbakemelding om at de ikke har 
innspill i denne runden, men at rådet tar erfaringsrapporten til orientering. 

Møter i 2020 gjennomføres digitalt 

På grunn av koronasitasjonen i Norge har Utdanningsdirektoratet med bakgrunn i 
nasjonale reiseråd besluttet at alle rådsmøter og arbeidsutvalgsmøter frem til nyttår 
gjennomføres på digital møteplattform. Direktoratet vil fortløpende vurdere situasjonen i 
tråd med nasjonale reiseråd. 

Svarbrev fra Udir – manglende involvering ved fastsettelse av nytt navn på utdanningsprogrammet 

Brevet ettersendes rådet i etterkant av møtet. 

Høringsinnspill til Liedutvalgets sluttrapport og Opplæringslovutvalget 

Her finner dere rådets høringssvar til NOU 19: 21 Med rett til å mestre.  
 
Dere finner SRYs høringssvar til både Liedutvalgets sluttrapport og 
Opplæringslovutvalget her (de to høringssvarene er slått sammen).  

Videre arbeid med monitorering av yrkesfaglige utdanningsprogram  

Udir vil ta utgangspunkt i tre utdanningsprogram i den videre utformingen av en løsning 
for å monitorere de yrkesfaglige utdanningsprogrammene:  

• bygg- og anleggsteknikk 
• helse- og oppvekstfag 
• informasjonsteknologi og medieproduksjon 

 
Innspill på utforming av løsning for de tre utdanningsprogrammene vil bli brukt til å lage 
forslag til utforming også for de resterende syv utdanningsprogrammene. Faglig råd for 
salg, service og reiseliv vil få mulighet til å komme med innspill på et senere tidspunkt. 
 
Brevet ettersendes rådet i etterkant av møtet. 

Ny fagansvarlig for faglig råd for salg, service og reiseliv  

Hans-Erik Slokvik tar over for Stine som fagansvarlig for faglig råd for salg, service og 
reiseliv. Hans-Erik har sin første arbeidsdag i Udir 29. september 2020, og deretter vil 
det bli en gradvis innføring i rollen.  
 
Vedtak:  
Rådet tar sakene til orientering, og setter opp en sak om lengde på fagprøven i neste 
rådsmøte.  

Sak 32.3.20 Forslag til saker på neste rådsmøte 
- Behandling av høringsinnspill til læreplaner på Vg2 og Vg3 
- Lengde på fagprøven 

 
Rådsmedlemmene kan komme med innspill til saker frem mot møtet i arbeidsutvalget 
17. november. 
 
Vedtak:  
Arbeidsutvalget vurderer sakene for kommende rådsmøter.  

Sak 33.3.20 Eventuelt  
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-nou-201925-med-rett-til-a-mestre/id2685506/?uid=409891bf-8a7c-4c4a-a7a5-e161b479be5e
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-nou-201925-med-rett-til-a-mestre/id2685506/?uid=29c15de8-4c6e-47c7-86f3-0f382ac03dc2
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