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Til medlemmer og varamedlemmer faglig råd for service og samferdsel 

 

 

Innkalling til rådsmøte torsdag 6.april - møte 2/2017  
 

Sted: Utdanningsdirektoratet 

 

Kl. 10-11.15: Auditoriet, 1.etg (felles med andre faglige råd) 

Kl. 11.15-12.00: Lunsj 

Kl. 12.00-15.00: Rom 10, 1.etg 

 

 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 

Deltakere Maren Alexandra Gulliksrud, Handel 

og Kontor 

Christian Danielsen, Fagforbundet 

Håvard Galtestad, YS 

Peter Hansen, Norsk 

Transportarbeiderforbund 

Terje Mikkelsen, Norsk 

Arbeidsmandsforbund 

 

 

 

 

Anne Røvik Hegdahl, Virke 

Runar Karlsen, NHO Service 

Marit Grøttheim, NHO Transport 

Svein Arne Bergh, Spekter 

Jan Tore Harlyng, KS 

 

 Fra skoleverket/skoleeier Andre organisasjoner 

 Svein-Willy Albertsen, 

Utdanningsforbundet 

Jørund Bjølverud, Skolenes 

landsforbund 

Solveig Eldegard, 

Utdanningsforbundet 

 

 

Joakim Marthinsen, 

Elevorganisasjonen 

Jan Tvedt, KS  

 

 

 Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 

  

 

Mari Bakke Ingebrigtsen, 

rådssekretær 

 

 

Dagsorden for møte i Faglig råd for service og samferdsel 1/2017 

 

Sak 0  EGEN AGENDA I AUDITORIET KL. 10.00-11.15 

 

Sak 8.2.17 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

Sak 9.2.17 Erfaringer fra YSK – opplæringsmodeller som gir dobbelkompetanse 

Sak 10.2.17  Forsøk i modulstrukturering salgsfaget 

Sak 11.2.17 Høring - Generell del av læreplanen 

Sak 12.2.17 Høring -  Forskrift om klage på vedtak om godkjenning av utenlandsk 

fagopplæring 

Sak 13.2.17 Høring – forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige 

programområder på Vg2 

Sak 14.2.17 Nytt medlem av AU 

Sak 15.2.17 Orienteringssaker  

Sak 16.2.17 Eventuelt 

 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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FELLESDEL MED ANDRE FAGLIGE RÅD I AUDITORIET KL.10-11.15 

Se egen agenda vedlagt sakspapirene. 

 

 

 

Sak 8.2.17 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

 

Vedlegg: referat fra rådsmøte 1/2017 

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjennes  

 

 

Sak 9.2.17 Erfaringer fra YSK – opplæringsmodeller som gir dobbelkompetanse 

  

 Besøk fra Fredrik II videregående skole i Fredrikstad, som har tilbudet 4SSSS. Det 

settes av ca. en time til saken. 

   

Kontaktperson på Fredrik II er Veslemøy Kristin Gjeldnes. 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet tar saken til etterretning. 

 

 

Sak 10.2.17  Forsøk i modulstrukturering salgsfaget 

 

Udir holder en orientering om forsøket og arbeidet så langt. Salgsfaget er ett av syv 

fag som er med i forsøket. 

 

Kort er status for arbeidet at læreplangruppene har levert et første utkast og at vi 

arbeider med fellesfagene og moduler på tvers av fag. Modulutviklingen skal være 

ferdigstilt 2. mai. 

 

Departementet ønsker å utvide forsøket til å gjelde flere fag. Dersom nye fag skal 

innlemmes, må moduliseringen starte allerede nå i vår. Rådet bør ta stilling til om 

flere av fagene i service og samferdsel kan være med i forsøket. 

 

Vedlegg: 

- Oppdragsbrevet 
- Prinsippdokument 

- Utlysningstekst til forsøksfylker 
 

Forslag til vedtak: 

Rådet tar informasjonen til etterretning. Rådets synspunkter blir formidlet muntlig til Udir i møtet. 

Forslag til fag som kan innlemmes i forsøket vil også formidles skriftlig. 

 

 

Sak 11.2.17 Høring - Generell del av læreplanen 

Ny generell del av læreplanen er nå sendt på høring. 

Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring 

skal fornyes i årene som kommer. Den nye generelle delen av læreplanverket skal 

gi føringer for denne fornyelsen, og sikre at verdiene fra skolens formålsparagraf 

også får betydning for fornyelsen av fagene. 

 

Den overordnede delen gjelder opplæringen for elever, lærlinger, lærekandidater og 

voksne deltakere i grunnskolen, videregående opplæring, opplæring i bedrift og 

voksenopplæringen. I dokumentet brukes begrepene «elever», «lærere» og «skole» 

om alle som deltar i opplæring, alle ansatte, alle skoler og alle lærebedrifter. 
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Høringen oversendes til de faglige rådene som selv vurderer om de har innspill til 

høringsforslaget eller om saken behandles som en orienteringssak i rådene. 

 

Lenke til høringen finner dere her: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/verdiloft-i-skolen/id2542689/  
 

Det arrangeres høringskonferanser flere steder i landet. 

 

Høringsfristen er 12.06.2017.  

 

Vedlegg: 

- Høringsutkast fra KD: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/ac9720408d464a83a7926f33dbcb7616/horings

utkast-fra-kunnskapsdepartementet-10.03.17--overordnet-del---verdier-og-prinsipper.pdf  

- Dagens versjon av generell del av læreplanverket: https://www.udir.no/laring-og-

trivsel/lareplanverket/generell-del-av-lareplanen/  

 

 

Forslag til vedtak: 

Foreligger ikke 

 

 

Sak 12.2.17 Høring -  Forskrift om klage på vedtak om godkjenning av utenlandsk 

fagopplæring  

Departementet sender nå forslag til forskriftsbestemmelse om klage på høring.   

 

Departementet foreslår å etablere en klagenemnd for godkjenningsordningen av 

utenlandsk fagopplæring som administrer av NOKUT. Departementet foreslår at 

klagenemnd som skal behandle klager om utenlandsk fagopplæring oppnevnes av 

departementet. Departementet foreslår at nemnda ikke skal ha mindre enn 3 

medlemmer. For å sikre kompetanse i nemda om forvaltningslovens bestemmelser 

foreslår departementet at nemndas leder skal tilfredsstille kravene til lagdommere 

etter domstolloven.  

 

Departementet foreslår at bestemmelsen om klageordning inntas i forskrift til 

opplæringsloven.  

 

Sekretariatet mener at etablering av en klageordning for kandidater som ber om en 

vurdering av sin utenlandske utdanning er i tråd med prinsippet om klageadgang på 

enkeltvedtak.   

 

Høringen oversendes til de faglige rådene som selv vurderer om de har innspill til 

høringsforslaget eller om saken behandles som en orienteringssak i rådene.  

 

Høringsdokumentene finner dere her: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forskrift-om-klage-pa-vedtak-

om-godkjenning-av-utenlandsk-fagopplaring/id2539311/   

 

Høringsfristen er 20.05.2017. 

 

Forslag til vedtak: 

Rådet avgir høringssvar med støtte til forslaget. 

 

 

Sak 13.2.17 Høring – forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige 

programområder på Vg2 

 

Udir foreslår en ordning som gjør det mulig for elever som har fullført Vg1 

studiespesialisering å gå over til yrkesfaglige programområder på Vg2, og samtidig 

fullføre opplæringen på normert tid. Ordningen organiseres som kryssløp. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/verdiloft-i-skolen/id2542689/
https://www.regjeringen.no/contentassets/ac9720408d464a83a7926f33dbcb7616/horingsutkast-fra-kunnskapsdepartementet-10.03.17--overordnet-del---verdier-og-prinsipper.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/ac9720408d464a83a7926f33dbcb7616/horingsutkast-fra-kunnskapsdepartementet-10.03.17--overordnet-del---verdier-og-prinsipper.pdf
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/generell-del-av-lareplanen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/generell-del-av-lareplanen/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forskrift-om-klage-pa-vedtak-om-godkjenning-av-utenlandsk-fagopplaring/id2539311/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forskrift-om-klage-pa-vedtak-om-godkjenning-av-utenlandsk-fagopplaring/id2539311/
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Elever som har fullført Vg1 studiespesialisering kan søke til yrkesfaglige 

programområder på Vg2. På Vg2 henter eleven opp kompetanse fra programfagene 

på Vg1 i det aktuelle yrkesfaglige utdanningsprogrammet. Dette gjør eleven i et 

eget fag, med navnet yrkesfaglig opphenting. For øvrig følger eleven opplæringen 

på Vg2 i programfagene, yrkesfaglig fordypning og kroppsøving. 

 

Forslag til nasjonale rammer for lokalt arbeid med læreplaner og organisering av 

opplæringen inngår også i høringen.  

 

Høringsfristen er satt til 24.05.2017 

 

 Høringsdokumenter: https://www.udir.no/om-udir/hoyringar    

 

 

Vedlegg: 

- Tidligere innspill fra FRSS 
 

Forslag til vedtak: 

Rådet gir innspill i tråd med tidligere vedtak. Rådet har tidligere konkludert med at ordningen er 

aktuell for service og samferdsel også uten tillegg i læretiden. 

 

 

Sak 14.2.17 Nytt medlem av AU 

 Maren skal ut i permisjon. Arbeidstakersiden foreslår et nytt medlem til AU. 

 

Forslag til vedtak: 

Foreligger ikke 

 

 

Sak 15.2.17 Orienteringssaker 

 

 Status tilbudsstruktur og høring 

 

 Oppnevningskonferanse 18. september 

 

 Møteplan 2017 

 

Faglig råd for service og 

samferdsel 

Fellesmøter ledere og 

nestledere + SRY 

SRY sine møter 

16.februar  23.februar 

6.april Dato ikke satt ennå 20.april 

14.juni  22.juni 

 Nyoppnevningskonferanse 

18.september 

 

1.november   

7.desember   

 

 

Forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering 

 

 

Sak 16.2.17 Eventuelt 

https://www.udir.no/om-udir/hoyringar

