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Innkalling til rådsmøte 15. februar 2017 / FRNA 
 

 

Tid:  Onsdag 15. februar 2017 kl. 12.00 - 15.001 

   

Sted: Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15 b, Oslo.  

Møterom 3, 1. etg. 

  

 

Dagsorden for møte 1 – 2017 

 

1.1.17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

2.1.17 Bestilling til faglige råd – oppfølging av innspill og anbefalinger fra 

utviklingsredegjørelsene 2015/2016 

 

3.1.17 Møte med referansegruppa for med 2+2-modell for agronom og gartner i 

Bodø 

 

4.1.17  Fylkesbesøket 2016 – oppsummering og oppfølging 

 

5.1.17  Forsøk med modulstrukturerte læreplaner i fiske og fangst 

 

6.1.17 Reindriftsfaget – status, utfordringer og veien videre 

 

7.1.17 Fagskolemeldingen 

 

8.1.17  Orienteringssaker fra sekretariatet 

 

9.1.17 Orienteringssaker fra AU  

 

10.1.17 Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Det blir et felles møte med de faglige rådene som har rådsmøte den 15.2. i auditoriet i 1. etg fra kl 9.00 - 11.15 (se 

saksliste vedlagt). Det blir lunsj fra kl 11.15 - 12.00 i Udirs kantine.  
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DAGSORDEN  

 

1.1.17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Forslag til vedtak: 

Godkjent 

 

2.1.17 Bestilling til faglige råd – oppfølging av innspill og anbefalinger fra 

utviklingsredegjørelsene 2015/2016 

Viser til bestilling fra Udir til rådene sendt per epost 24.1.2017: 

 

Utdanningsdirektoratet har gjennom utviklingsredegjørelsene 2015/2016 mottatt flere 

innspill og anbefalinger fra de faglige rådene. I hovedsak kan vi skille mellom innspill og 

anbefalinger som omhandler tilbudsstruktur og de som ikke handler om tilbudsstruktur.  

Rådenes forslag til endringer i tilbudsstrukturen er behandlet i direktoratets svar på 

oppdragsbrev 11-14 delmål 1-3: Gjennomgå og foreslå endringer i tilbudsstrukturen innen 

yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid med partene i arbeidslivet, oversendt til 

Kunnskapsdepartementet 30.09.16. 

Rådenes innspill og anbefalinger som ikke omhandler tilbudsstruktur, er forslag til 

læreplanendringer og andre temaer som har blitt spilt inn av flere av de faglige rådene. 

Eksempler på temaer er læreplanverket, vekslingsmodeller, gjennomgang av 

kryssløpsordningen, samarbeid mellom skole og arbeidsliv, lærerkompetanse, 

trepartssamarbeidet på fylkeskommunalt- og statlig nivå, rammebetingelser for 

lærebedrifter, rådgivningstjenesten og karriereveiledning, anbefalinger knyttet til andre 

utdanningsnivåer enn videregående nivå og utfordringer knyttet til voksne. Direktoratet vil 

sende et brev til rådene i løpet av februar, der vi informerer om hvordan  innspill til de 

nevnte temaene har blitt behandlet.  

Dersom det er innspill og anbefalinger fra utviklingsredegjørelsene 2015/2016 utover det 

som er omtalt over, som rådene mener ikke er ivaretatt, ber vi rådene gi tilbakemelding til 

direktoratet innen 01.03.2017. Vi ber om at dere i tilbakemeldingen er  konkrete i 

hvordan dere mener direktoratet bør følge opp innspill og anbefalinger.  

Tilbakemelding sendes Maiken.Patricia.Ek@udir.no  

 

 

Saken var oppe på AU-møte 3. februar 2017. AU kan ikke se at det er større saker som er 

foreslått i utviklingsredegjørelsen men ikke fulgt opp. AU har allikevel følgende kommentarer:  

 

 Det er fortsatt noe uklart hvordan rådet skal forholde seg til kompetanse som ligger 

mellom to utdanningsprogram. Hvilke verktøy finnes? AU mener det er hensiktsmessig å 

avvente videre diskusjon/ev. oppfølging til ny tilbudsstruktur er vedtatt og 

nyoppnevningen er gjennomført.  

 FRNA har jobbet for endringer i læreplanen fiske og fangst en periode. Er det mulig å 

innføre disse mindre endringene i modulbaserte læreplaner (forsøk)?  
 I tillegg er det flere punkter FRNA selv må følge opp; utedelen av idrettsanleggsfaget, 

naturbasert reiseliv mv.  

Rådsmedlemmene oppfordres til å vurdere om det er saker i utviklingsredegjørelsen som ikke er 

ivaretatt av Udir.  

 

Utviklingsredegjørelsen finner dere her: https://fagligerad.files.wordpress.com/2015/12/frna.pdf  

Vedtak:  
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3.1.17 Møte med referansegruppa for med 2+2-modell for agronom og gartner i 

Bodø 

FRNAs referansegruppe for forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner arrangerer et lunsj 

til lunsj-møte 8.-9. februar 2017 i Bodø. Se program og deltakere vedlagt.  

 

Referansegruppa gir en orientering fra møtene.  

Vedtak:  

 

 

 

 

4.1.17  Fylkesbesøket 2016 – oppsummering og oppfølging 

FRNA oppsummerte fylkesbesøket på rådsmøtet 28.11.2016. Vedlagt er et utkast til en skriftlig 

oppsummering fra møtene.  

 

AU foreslår å undersøke/søke Udir om å gjennomføre en ny undersøkelse ala den Øksnevad vgs 

gjennomførte i forbindelse med fylkesbesøket, men rettet mot de tre-fire største fagene i 

utdanningsprogrammet.  

Vedtak:  

 

 

 

 

5.1.17  Forsøk med modulstrukturerte læreplaner i fiske og fangst 

Kunnskapsdepartementet har i oppdragsbrev 12-16 gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å 

utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for 

voksne på videregående opplærings nivå. Etter innspill fra de faglige rådene ble syv lærefag valgt 

ut, deriblant fiske og fangst. Rådene med utvalgte lærefag ble bedt om å komme med innspill til 

læreplangruppemedlemmer.  

 

Vedlagt er følgende relevante dokumenter:  

 Oppdragsbrev 12-16 

 Bestilling fra Udir om forslag til læreplangruppemedlemmer  

 Svar fra FRNA med forslag til læreplangruppemedlemmer 

 

Trine Merethe Paulsen er oppnevnt som leder for læreplanarbeidet, og innleder til saken.  

Vedtak:  

 

 

 

 

6.1.17 Reindriftsfaget – status, utfordringer og «veien videre» 

Inger Anita Smuk holder en presentasjon om status og utfordringer i reindrifsfaget. Rådet gir 

innspill til «veien videre».   

Vedtak:  

  

 

 

 

7.1.17  Fagskolemeldingen  

Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning ble godkjent i statsråd 2. 

desember 2016. Meldingen kan lastes ned her:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-9-20162017/id2522412/  

 

Arvid Eikeland (leder) innleder til saken.  

Vedtak:  
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8.1.17  Orienteringssaker fra sekretariatet 

 

8.1.17a Revidert møteplan for 2017  

Sendt til rådet 24.1.17 (se vedlegg). 

  

8.1.17b Status tilbudsstruktur og høring 

Orientering om status sendt rådet 3.1.2017 (se vedlegg). 

 

8.1.17c Status yrkesfaglærerløftet  

Orientering sendt til rådet 14.12.2016 (se vedlegg). Sekretær gir en kort orientering i møtet.  

 

8.1.17d Oppdatert etterutdanningsmateriell for fag- og yrkesopplæringen 

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gikk Utdanningsdirektoratet i 2008 i gang med å lage et 

etterutdanningsmateriell for aktørene i fag- og yrkesopplæringen. Oppdraget ble satt ut, og NTNU 

Samfunnsforskning vant anbudskonkurransen. Materiellet ble lansert i 2011. Det var delt inn i 

åtte temaer. Til hvert tema var det laget temahefter, veiledningshefter til kursholdere, 

PowerPoint-presentasjoner, videoer, huskekort og lydfiler. 

 

Det ble etter hvert behov for å oppdatere etterutdanningsmateriellet, og i 2015 gikk 

Utdanningsdirektoratet i gang med dette. I den forbindelse har Udir gjennomført flere 

undersøkelser for å kartlegge hvor fornøyd brukerne er med etterutdanningsmateriellet, og hvilke 

ønsker de har for det nye, oppdaterte materiellet. Dette skal erstatte det tidligere materiellet, og 

vil oppdateres jevnlig fremover.  

 

Disse tekstene er nå tilgjengelig og publisert på www.udir.no med tema: 

 Lage og vurdere fag- og svenneprøver 

 Å følge opp lærlinger i bedrift 

 

Tekstene finner dere her: 

 Prøve: http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/fag--og-svenneprover/ 

 Følge opp lærling: http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/folg-opp-

larlinger/ 

 

8.1.17e Statistikk - søkere til læreplass, antall- og prosent formidlede søkere 

Se excel-ark med statistikk vedlagt.  

 

8.1.17f NIFU-rapport (26:2016) Får elevene den oppplæringen de har krav på?  

Rapporten finner dere her: https://www.udir.no/ulikt-timetall  

 

Forslag til vedtak:  

Sakene tas til orientering.  

 

 

9.1.17 Orienteringssaker fra AU  

 

9.1.17a Fellesmøte og møte med kunnskapsministeren  

Arvid Eikeland (leder) orienterer fra fellesmøtet mellom ledere og nesteledere i de faglige rådene 

og kunnskapsministeren 7. desember 2016.  

 

9.1.17b Nyoppnevning av faglige råd  

De faglige rådene skal nyoppnevnes fra høsten 2017. SRY nedsatte i 2015 en arbeidsgruppe som 

skulle vurdere sentrale problemstillinger knyttet til oppnevningen av SRY og de faglige rådene. 

Arbeidsgruppens forslag til endringer ble presentert i fellesmøtet mellom SRY og faglige råd 

12.10.2016. Saken var også oppe på SRYs møte i desember, SRY-sak 18-06-2016.  
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FRTIP og FRRM har gitt skriftlige innspill til direktoratet vedrørende SRYs forslag til mandat for 

faglige råd (se vedlegg). Saken står på sakslisten for fellesdelen av rådsmøtene 15. og 16. 

februar 2017 (se vedlegg). 

 

Saken var oppe på AU-møte 3. februar 2017. AU har ingen ytterligere merknader til SRYs forslag 

til mandat for faglige råd enn de som er sendt inn av FRTIP og FRRM.  

9.1.17c FRNAs svar på bestilling til de faglige rådene om overgang for elever fra 

studiespesialisering til yrkesfag  

FRNAs svar til Udir ble sendt 7.12.2016 (se vedlegg).  

 

Forslag til vedtak:  

Sakene tas til orientering. 

 

 

 

10.1.17 Eventuelt 
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