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Henvendelse fra Norges hovslagerforening

9.4.17

Referansegruppe for forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner

10.4.17

Observatør i rådet

11.4.17

Eventuelt
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Felles program for alle faglige råd fra kl 9.30-11.30, lunsj kl 11.30-12.00.
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DAGSORDEN
1.4.17
Velkommen og introduksjonsrunde
 Velkommen ved fagansvarlig for Faglig råd for naturbruk2, Ragnhild Skarholt Bølviken.
 Presentasjonsrunde
2.4.17
Konstituering av rådet
Rådet velger leder, nestleder og arbeidsutvalgsmedlem. Fagansvarlig for FRNA leder valget.
Vedtak:

2.4.17
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak:
Godkjent
4.4.17
Gjennomgang av mandat for faglige råd og retningslinjene
Fagansvarlig for FRNA gjennomgår mandat og retningslinjer for faglige råd.
Vedlegg til saken:
 Dokumentet «Retningslinjer 2017-2021»
Forslag til vedtak:
FRNA tar saken til orientering.
5.4.17
Informasjon om bestilling av reiser og innsending av reiseregning
Fra 1. januar 2017 skal alle reiseregninger leveres elektronisk. Fagansvarlig for rådet gir en kort
orientering.
Vedlegg til saken:
 Dokumentet «Reiseregninger – veiledning»
Forslag til vedtak:
FRNA tar saken til orientering.
6.4.17
Planlegging av rådets arbeid
 Orientering og rådets arbeid og status:
Arvid Eikeland (leder i forrige oppnevningsperiode) gir en orientering om status for rådets
arbeid, basert på FRNAs rapport for oppnevningsperioden 2012-2017 og
utviklingsredegjørelsen 2015/2016.


Drøfting av arbeidsoppgaver i rådet
Sekretariatet ønsker at de faglige rådene allerede nå starter drøfting av viktige
arbeidsoppgaver i tiden som kommer. Intensjonen med en slik drøfting er å utvikle en
fremdriftsplan for de ulike arbeidsoppgavene og drøfte ansvarsområder blant
medlemmene. Basert på innspillene i diskusjonen arbeider arbeidsutvalget (AU) videre
med en årsplan for arbeidet i rådet.

Vedlegg til saken:
 Dokument «Rapport for oppnevningsperioden 2012-2017_FRNA»
 Utviklingsredegjørelsen 2015/2016: https://fagligerad.no/ur/
Vedtak:

2

Tidligere omtalt som rådssekretær

FAGLIG RÅD FOR NATURBRUK
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00
e-post: post@utdanningsdirektoratet.no

Side 3 av 4

7.4.17

Høring - forslag til endringer i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve,
praksisbrevprøve og kompetanseprøve

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven §§
3-48 til 3-68 om fag-, svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøven. Direktoratet foreslår både
endringer i innhold og struktur. Det foreslås også noen endringer i del VI om
dokumentasjon. Enkelte endringer gjøres også i kapittel. 4 om voksne og i forskrift til
friskoleloven.
Høringsdokumentene finner dere her:
https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#133
Utdanningsdirektoratet har selv tatt initiativ til å revidere bestemmelsene i forskrift til
opplæringsloven kapittel 3 del VII om fag-, svenne- og kompetanseprøven. Med unntak av
enkelte små tilføyelser, har disse bestemmelsene ikke vært endret siden 2009, og
tilbakemeldinger fra skolesektoren og bedrifter viser at det er behov for å foreta visse endringer.
Formålet med revisjonen er å endre de bestemmelsene som ikke fungerer etter sin hensikt, og
bidra til å gjøre bestemmelsene i delkapittelet tydeligere og enklere.
I prosessen har direktoratet involvert fylkesmenn, fylkeskommuner og faglige råd. De har
kommet med synspunkter på hva som bør og ikke bør endres i dagens bestemmelser. Disse
innspillene har, sammen med direktoratets egne erfaringer, utgjort grunnlaget for forslagene til
endring.
Sekretariatet anbefaler at de faglige rådene vurderer de foreslåtte endring i bestemmelsene og
avgir høringssvar.
Høringsfrist er 16. oktober 2017.
Trine Merethe Paulsen (AU-medlem i forrige oppnevningsperiode) innleder til saken.
Vedtak:

8.4.17
Henvendelse fra Norges hovslagerforening
FRNA har mottatt en bekymring fra Norges Hovslagerforening (NHF) vedrørende en prøvenemd i
hovslagerfaget. Arvid Eikeland presenterer saken.
Vedtak:

9.4.17
Referansegruppe for forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner
FRNA har fra 2015 hatt en referansegruppe for forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner.
Referansegruppa har følgende mandat:
1. Referansegruppa skal følge forsøket tett. Gruppa skal ha tilgang til dokumentasjon og
rapporter som er av viktighet for framdrift og evaluering av forsøket, herunder kunne
delta på prosjektets nettverkssamlinger
2. Referansegruppa kan, i samråd med Utdanningsdirektoratet gis anledning til, under
forsøket, å følge opp de fylker/kommuner som deltar i forsøket.
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3. Referansegruppa forholder seg til UDIR under forsøket, og skal gis mulighet til å komme
med råd og innspill underveis
4. Referansegruppa skal gi innspill på kriteriene for evalueringen av forsøket
5. Referansegruppa skal selv, og gjennom FRNA, være en ressurs for forskerne som skal
foreta evalueringen av forsøket
6. Referansegruppa skal underveis rapportere til FRNA
Følgende personer var medlem i referansegruppa i forrige oppnevningsperiode:
 Arvid Eikeland, Fellesforbundet
 Petter Nilsen, NHO Mat og Drikke
 Bodil Onsaker Berg, KS
 Inge Johanne Sveen, Spekter
 Trine Merethe Paulsen, Utdanningsforbundet
Vedtak:

10.4.17
Observatør i rådet
Noen av de faglige rådene har tidligere hatt observatør(er). Observatører kan være
representanter fra andre offentlige myndigheter.
I den grad rådet ser at andre offentlige myndigheter kan bidra i rådets arbeid og belyse saker, er
det anledning for rådene å søke Utdanningsdirektoratet om å få oppnevne observatører.
Søknaden må begrunnes.
Vedtak:

11.4.17

Eventuelt
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