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Saksliste – rådsmøte 4-2020  
Faglig råd for salg, service og reiseliv   
 

Når: Onsdag 25. November 
Sted: Digitalt møte, se kalenderinnkalling i Outlook 

Tidspunkt: Klokken 10:00-15:00 

Lunsj: Klokken 12:00-13:00 

 

Arbeidstakersiden 

Kristine Hansen Fagforbundet 
Maren Svenning HK i Norge 

Raymond Engelstad Jamaris YS – Parat 
Terje Mikkelsen Norsk Arbeidsmandsforbund 

Merethe Sutton Fellesforbundet 
 

Arbeidsgiversiden 

Gry Strand Spekter 
Anne Røvik Hegdahl Virke 

Guro Lyngstad Myklebust Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Runar Karlsen  NHO Service og Handel 

Venter på nytt medlem NHO Reiseliv 

 

Skoleverket/skoleeier 

Per Inge Bergan Utdanningsforbundet 
Solveig Eldegard Utdanningsforbundet 

Jan Tvedt KS 

Venter på nytt medlem  KS 

Venter på nytt medlem Skolenes Landsforbund 
 

Andre organisasjoner 

Gabriel Aaron Normann Bruun Elevorganisasjonen 

 

Forfall 
  

  
 

Utdanningsdirektoratet 
Hans-Erik Slokvik Divisjon for kunnskap og teknologi 
Anja Aigeltinger  Divisjon for læring og vurdering 
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Sak 34.4.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden (15 min) 

 

Merethe Sutton er fortsatt sykemeldt, og Anne fungerer som leder inntil videre. 
Introduksjonsrunde av rådsmedlemmene og ny fagansvarlig for rådet. 

Referat godkjennes per e-post og publiseres på fagligerad.no i etterkant av rådsmøtet.  
 

Vedlegg: Referat_rådsmøte FRSSR 2020_16-09-20 
 
Forslag til vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjennes.  

Sak 35.4.20 Gjennomgang av endringer læreplanutkast for Vg2 (100 min) 

 

Høringsrunden med utkast til læreplaner for Vg2, Vg3 og særløp på yrkesfag ble 
avsluttet 15. november 2020. Totalt 220 innspill er kommet fordelt på SSR sine seks 
læreplaner. Høringsrapporter for både Vg2 og Vg3 ligger tilgjengelig i Sharepoint. 

 
Arbeidsutvalget og nye faggrupper for Vg2 i rådet har sammen med Udir siden forrige 

rådsmøte vurdert høringsinnspill fortløpende knyttet til læreplaner for Vg220. Partene i 
arbeidslivet blir nå omtalt med lik formulering i begge læreplaner for Vg2. 

 
Frist for innsending av læreplaner for Vg2 til språkvask er satt med siste frist av Udir til 
05.01.21. Arbeidsutvalget foreslår å sende reviderte læreplanutkast for Vg2 til språkvask 

etter behandling i rådsmøtet og før jul.  
 

Det legges opp til å bruke inntil 50 minutter for å behandle hver av de reviderte 
læreplanutkastene Vg2 service og sikkerhet og Vg2 salg og reiseliv. Arbeidsutvalget ber 
rådsmedlemmene om å stille godt forberedt. 

 
Vedlegg: Revidert læreplanutkast Vg2 service og sikkerhet  

              Revidert læreplanutkast Vg2 salg og reiseliv 
 

https://utdanningsdirektoratet.sharepoint.com/:f:/r/sites/FRSSR-gruppe/Delte%20dokumenter/L%C3%A6replanarbeid%20-%20nye%20l%C3%A6replaner/L%C3%A6replanarbeid%20Vg2%20og%20Vg3/H%C3%B8ringsrapporter%20Vg2%20og%20Vg3?csf=1&web=1&e=WCXyl7
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Forslag til vedtak:  

Rådet godkjenner utkast til læreplaner for Vg2 med evt. endringer som kommer fram i 
rådsmøtet. AU gjennomgår og justerer utkastene i samarbeid med Udir den 8. desember 
og sendes til ny gjennomlesning av rådet med mulighet for kommentarer innen 14. 

desember, før de deretter sendes til språkvask etter siste behandling av AU den 15. 
desember.  

 

Sak 36.4.20 Bedriftsintern opplæring i læreplaner i salgsfaget (10 min) 

 

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  

 
Arbeidsgruppen har siden forrige rådsmøte vært i dialog med ulike kjeder. Målet var å få 
gjennomført et fellesmøte som skulle belyse mulighetene med fagopplæringsmodellen, 

samt sikre at kjedene skulle få god kjennskap til å kunne påvirke gjennom 
høringsrunden. 

 
Møtet ble ikke gjennomført da kontaktpersoner enten hadde sluttet, eller gått over i 
andre roller i flere av de mest aktuelle kjedene. Som erstatning sendte arbeidsgruppen 

en skriftlig anmodning til kjedene om å bruke muligheten til å gi høringsinnspill før 
fristen.  

 
Arbeidsgruppen vil derfor arrangere møte på nytt når læreplaner er fastsatt og satser på 

at et fysisk møte blir mulig å gjennomføre. Tidligst etter sommeren 2021, hvor også YFF 
bør bli en viktig inngangsport for møte. 
  

Forslag til vedtak: 
Arbeidsgruppen vil i samarbeid med Udir ta initiativ og sikre gjennomføring av et fysisk 

møte med aktuelle kjeder etter læreplanene er fastsatt, tidligst etter sommeren 2021. 
 

Sak 37.4.20 Ny standardformulering om lengde på fagprøven (15 min) 

 

På bakgrunn av diskusjoner og flere høringsinnspill rundt lengde på fagprøven har 

arbeidsutvalget diskutert standardformulering i høringsutkast for læreplaner Vg3. 
 
«Alle skal opp til fagprøven/svenneprøven, som normalt skal gjennomføres …  

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

• ... over xx virkedager.»  
 

 
I læreplanutkastene for salg, service og reiseliv Vg3 som ble sendt på høring 17. august 

ble formuleringen «Alle skal opp til fagprøven/svenneprøven, som normalt skal 
gjennomføres over minst tre virkedager» videreført fra tidligere læreplaner. 
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Arbeidsutvalget foreslår å fjerne ordet “minst” fra formuleringen for å sikre likere 
rammer for gjennomføring av fagprøven.  
 

Dersom dette forskriftsfestes ved at fagprøven kun skal gjennomføres på et bestemt 
antall dager, vil det bety at det ikke vil være lokalt handlingsrom til å bestemme antall 

dager. Faglige råd må selv vurdere konsekvensene av dette dersom de ønsker å bruke 
den formulering foreslått av arbeidsutvalget. 

 
 
Forslag til vedtak:  

Rådet foreslår å justere standardformulering om lengde på fagprøven til «Alle skal opp til 
fagprøven/svenneprøven, som normalt skal gjennomføres over tre virkedager» 
 

Sak 38.4.20 Plan for rådsarbeidet våren 2021 (15 min) 

Ferdigstillelse av læreplanarbeidet blir styrende for planlegging av rådsarbeidet våren 
2021. Læreplaner for Vg2 fastsettes av Udir 11. Februar 2021 og læreplaner for Vg3 skal 

fastsettes i samarbeid med rådet innen 25. juni 2021. 
 

Udir har i samarbeid med arbeidsutvalget utarbeidet plan for våren som innbefatter 
møtedatoer både for arbeidsutvalget og rådsmøter. 
 

Forslag til møtedatoer for rådsmøter: 
• 26. januar 2021 

• 16. mars 2021 
• 20. april 2021  

 

På bakgrunn av koronasitasjonen vil både rådsmøter, arbeidsutvalgsmøter og 

faggruppemøter fortsette å gjennomføres digitalt framover. Udir håper å kunne 
gjennomføre 1-2 fysiske rådsmøter i løpet av 2021. 
 

Læreplanarbeidet for Vg3 

 
Arbeidsutvalget skal sammen med Udir starte å vurdere innspill knyttet til læreplaner for 
Vg3. Faggrupper for Vg3 vil kobles på dette arbeidet og intensiveres etter nyttår. 

 
Arbeidsutvalget vil avholde møter cirka annenhver uke også etter nyttår. Bruk av 

faggrupper og møtepunkter for disse blir informert om fortløpende av AU. Det er behov 
for at den enkelte bidrar aktivt, både i å vurdere innspill skriftlig, samt å kunne stille i 

avklaringsmøter i faggruppa. Dette er et viktig arbeid.  
 
Faggruppene er sårbare og det er ønskelig at flere av rådsmedlemmene bidrar, og 

gjerne i flere faggrupper slik at arbeidet kan fordeles på flere. 
 

Udir har i samarbeid med arbeidsutvalget lagt plan som sikter mot fastsetting av 
læreplaner for Vg3 med foreløpig dato den 11. mai 2021. Rådet må velge aktuelle 
rådsmedlemmer som representerer rådet i fastsettingsmøte med Udir.  

Arbeidsutvalget er villig til å stille som representanter. 
 

Vedlegg: Forslag til møteplan for FRSSR våren 2021. 
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Forslag til vedtak: 

Rådet godkjenner plan og foreslåtte datoer for rådsarbeidet våren 2021.  
Arbeidsutvalget representerer rådet i fastsettingsmøte om læreplaner Vg3 med Udir 
våren 2021. 

Rådsmedlemmene får ny henvendelse om representasjon i faggrupper for læreplaner 
Vg3 med svarfrist fredag 4.desember 2020. 

 

Sak 39.4.20 Orienteringssaker (30 min) 

Møte med arbeidsutvalgene om læreplanarbeidet 

Mandag 9. november 2020 arrangerte Udir et nytt fellesmøte for arbeidsutvalgene i 
faglig råd. Møte omhandlet oppfølging av læreplanprosessen knyttet til oppfølging av 

høringsinnspill for Vg2 og Vg3. Oppsummering fra møtet ligger som vedlegg:  
Fellesmøte Udir og AU faglig råd 09.11.2020. 
 

Nye logoer for faglig råd  

Som følge av ny tilbudsstruktur og nye yrkesfaglige programområder er det utviklet nye 
loger for alle faglig råd. Ny logo for faglig råd for salg, service og reiseliv vises i starten 

av denne saklisten. 

Verktøy for monotorering av yreksfaglig utdanningprogram 

Som rådet tidligere er orientert om, utvikler nå Udir et verktøy som skal gjøre det 

enklere å følge utviklingen i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Første versjon av 
lanseres 30. november 2020 på udir.no, der et utvalg relevante indikatorer blir 

presentert i et analysebrett.  
 
Etter lansering vil direktoratet videreutvikle verktøyet, og jobbe videre med hvordan det 

kan tas i bruk i arbeidet med å utvikle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.  
 

For å sikre god involvering og minimere arbeidsbelastningen for de faglige rådene har 
Udir involvert tre faglige råd i selve utformingen. Løsningen tar sikte på å ivareta 
samtlige av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Fagansvarlig i rådet oppfordrer 

rådet til å teste ut verktøyet på egenhånd når det er publisert. 
 

Forlengelse av midlertidige unntak fra fraværsreglen 

Kunnskapsdepartementet publiserte 20. oktober en høring om forslag om videreføring av 
de midlertidige forskriftsbestemmelser om fravær slik at de vil gjelde ut skoleåret 2020– 
2021.  

Departementet foreslår at fravær av helsegrunner fra og med 24. august og ut skoleåret 
ikke skal føres på vitnemål og kompetansebevis for inneværende skoleår. Det foreslås 

også at de ordinære dokumentasjonskravene for fravær av helsegrunner ikke skal gjelde 
i samme periode. Høringsdokumentene finner dere her. Høringsfristen var 23. oktober 
2020. Arbeidsutvalget vurderte at det ikke var nødvendig for rådet å svare på høringen, 

og for kort tid til en god prosess i rådet. 

Brev fra SRY til KD om ordningen “fagbrev som elev” 

Vedlagt ligger brev fra SRY til KD vedrørende departementets forslag til styrking av Vg3 i 
skole gjennom den foreslåtte ordningen «fagbrev som elev»  

Vedlegg: Sak 42-20_Brev fra SRY til KD - Vg3 i skole må fortsatt være et krisetilbud 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forlengelse-av-midlertidige-unntak-fra-fravarsreglene/id2772516/
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Endring i NHOs representasjon i SRY 

NHO har endret sin representasjon i SRY. Rebekka Borsch overtar som avdelingsleder i 
NHO - avdeling for kompetanse og innovasjon, og erstatter Sonja Lovise Berg i SRY.   

 
Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Rebekka Borsch som medlem i Samarbeidsrådet 
for yrkesopplæring (SRY) fra 1. november 2020. Samtidig oppnevner departementet 

Tord Hauge som varamedlem i rådet fra NHO fra 1. januar 2021. Referat fra møtet 
legges på fagligerad.no 

 

Arbeidsrom for faglig råd for salg, service og reiseliv 

Udir minner om felles arbeidsområde for medlemmene i faglig råd for salg, service og 
reiseliv i Sharepoint. Der ligger sakspapirer og annet innhold knyttet til rådsarbeidet. Ta 
kontakt med fagansvarlig ved spørsmål eller problemer med innlogging.   

 
Forslag til vedtak:  

Rådet tar sakene til orientering. 

 

Sak 40.4.20 Forslag til saker på neste rådsmøte 

• Læreplaner for Vg2 etter språkvask 
• Status om læreplanarbeidet for Vg3 
• Utvikling av kompetansepakke for fag og yrkesopplæringen 

 

 

 
Rådsmedlemmene kan komme med innspill til saker frem mot møtet i arbeidsutvalget 

17. januar 2021. 
 

Forslag til vedtak:  
Arbeidsutvalget vurderer saker for kommende rådsmøter.  

 

Sak 41.4.20 Eventuelt  

 

 

 

 

https://utdanningsdirektoratet.sharepoint.com/sites/FRSSR-gruppe

