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Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 4/2016
Høringer
Fagutvalg med FRTIP
Evaluering av oppnevningsperiode
Vurdering på Vg2
Forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne i yrkesfagene
Forslag til sakkyndige for godkjenning av utenlandsk utdanning
Orienteringssaker
Eventuelt

Til stede:

Fra arbeidsgiversiden:
Gunnar Bakke (NHO Mat og drikke)
John Magne Larsen (KS)

Fra arbeidstakersiden:
Bjørn Johansen (NNN)
Merete Helland (NNN)
Frank Schistad (Fellesforbundet)

Skolesiden/utdanningsmyndigheter:
Kristin Bergundhaugen (KS)
Helga Hjeltnes (vara, Utdanningsforbundet)
Erna Hamrum (Skolenes Landsforbund)

Elevorganisasjonen:
Ragnhild Vassbotn (EO)
Utdanningsdirektoratet:
Benedicte Bergseng

Forfall:
Geir-Rune Larsen (vara ikke tilstede,
Utdanningsforbundet)
Espen Lynghaug (vara ikke til stede, NHO
Mat og drikke)
Eva Erichsen (vara ikke tilstede,
Fellesforbundet)
NHO reiseliv

FAGLIG RÅD FOR RESTAURANT- OG MATFAG
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00
e-post:post@utdanningsdirektoratet.no, internett http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/

Side 2 av 6

11.2.2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Godkjennes
12.2.2017 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 1/2017
Vedtak:
Godkjennes
13.2.2017 Høringer
- 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 NOKUT administrer. 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.
Rådet diskuterer saken og er enig om å ikke svare på høringen.
Vedtak:
Rådet tar saken til orientering.
- Høring av forslag til ny generell del av læreplanverket
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny generell del av læreplanverket
for grunnopplæringen på høring. Vedlagt oversendes høringsbrev samt høringsutkast til generell
del av læreplanverket.
Udir anbefaler at de faglige rådene vurdere og gir innspill på om fag- og
yrkesopplæringsperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i høringsutkastet.
Rådet diskuterer saken. Det nye forslaget til generell del av læreplanverket er overordnet. Rådet
har ingen merknader i møtet. På AU-møtet varslet nestleder at han skulle følge opp denne saken.
AU behandler saken videre og svarer på høringen hvis det framkommer merknader.
Vedtak:
Rådet tar saken til orientering.
- Høring - Fagbrev på jobb
Regjeringen sender på høring forslag om "Fagbrev på jobb". Ordningen skal gi flere mulighet til å
gå opp til fag- eller svenneprøve. Tiltaket ble varslet av Regjeringen i Meld. St. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med partene i arbeidslivet.
AU har laget et utkast til høringsuttalelse. Rådet diskuterer saken og gjennomgår utkastet. Rådet
vil i større grad uttrykke skepsis til at det opprettes stadig flere nye veier fram til et fagbrev.
Dette kan gå ut over kvaliteten på faglærte, samtidig som flere ulike opplæringsordninger kan bli
uoversiktlig for bedriftene. Rådet etterlyser en gjennomgang av veiene fram til et fagbrev for å
vurdere eventuell overlapp mellom ordningene. Rådet konkluderer likevel med å være forsiktig
positive til en innføring av Fagbrev på jobb. Det er flere forhold som må være på plass og som vi
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legger til grunn for at dette skal kunne gjennomføres. En forutsetning er blant annet at de faglige
rådene må bestemme hvilke fag som skal inngå i ordningen.
Et utkast til ny versjon av høringsuttalelse sendes på internhøring i rådet.
Vedtak:
Rådet svarer på høringen. Nytt utkast til uttalelse sendes på høring i rådet.
14.2.2017 Fagutvalg med FRTIP
FRRM vedtok på rådsmøte nr. 3/2016 å forespørre FRTIP om å opprette et fagutvalg om
matindustrien.
Rådet har oppnevnt Merete Helland og Helga Hjeltnes fra rådet til å sitte i utvalget. FRTIP har
oppnevnt Tone Belsby og Ellen Møller. Gruppen vil lage et mandat og plan for arbeidet når FRTIP
har oppnevnt medlemmer. Første møte i gruppen blir 25. april kl 09.00 – 11.00.
Rådet diskuterer hva mandatet for fagutvalget bør være, og gjennomgår tidligere referater fra
denne saken. Hensikten med gruppen er å opprette dialog mellom de to rådene om opplæring til
matindustrien, også med henblikk på det framtidige arbeidet med ny tilbudsstruktur.
Vedtak:
Arbeidsgruppen jobber videre med problemstillingen. Saken fremmes til neste rådsmøte.
15.2.2017 Evaluering av oppnevningsperiode
Rådet vedtok på rådsmøte nr. 4/2016 å sette evaluering av oppnevningsperioden på dagsorden i
løpet av våren 2017. Sekretariatet har også sendt de faglige rådene en bestilling om å lage en
rapport for oppnevningsperioden (var inkludert i innkalling til fellesdelen av rådsmøtene 15. og
16. februar):
Utdanningsdirektoratet ber med dette de faglige rådene om å utarbeide en rapport fra
oppnevningsperioden 2012 - 2017.
Med bakgrunn av rapportene fra de faglige rådene vil sekretariatet utarbeide en
oppsummering som vil danne grunnlaget for det videre arbeidet i rådene i neste
oppnevningsperiode.
Direktoratet foreslår følgende disposisjon for de faglige rådenes rapport:
1. Innledning og sammensetning av det faglige rådet
2. Møteaktivitet og fylkesbesøk med begrunnelser og læringsutbytte
3. Saker som er blitt behandlet
4. Oppfølging og resultatoppnåelse av utfordringer i forhold til rådenes
utviklingsredegjørelser
5. Fremtidige utfordringer
6. Vurdering av oppnevningsperioden
Omfanget på rapporten skal være på 3 - 4 sider.
Rapporten sendes Utdanningsdirektoratet v/ Karl Gunnar Kristiansen innen 24.6.2017.
Rådet har fått tilsendt en tidlig versjon av rapporten og gjennomgår utkastet. Foreløpig mangler
det tekst for punkt 4, 5 og 6. Rådet diskuterer særlig punktet om framtidige utfordringer, og har
flere punkter som både gjelder bransjen og for et nytt råd. Dette er blant annet:
-

Mange nye veier til et fagbrev kan gå ut over kvaliteten på fagbrevet, ref. høring om
Fagbrev på jobb og sak om forsøk med modulstrukturert opplæring.
Det nye rådet som oppnevnes i september vil trolig måtte jobbe med oppfølging av en ny
tilbudsstruktur. Et resultat av rådets forslag er at det kan bli færre og sterkere tilbud rundt
om i landet. Det er viktig å jobbe for å opprettholde disse smale tilbudene. Her er
fylkeskommunens og opplæringskontorenes arbeid med dimensjonering viktig. Elevene
orienterer seg og gjør valg med utgangspunkt i tilbudet på skolene.
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-

Rekruttering av faglærte til bransjen er en utfordring. Det er uklart hvem som har
ansvaret for rekruttering. I dag jobber både fylkeskommunene og opplæringskontorene
med rekruttering.
Rådet har i oppnevningsperioden jobbet med kvalitetssikring av vurderingsordningene.
Det bør være en målsetting at fylkeskommunene jobber under relativt like forhold når det
kommer til lokalt gitt eksamen.
I rådsarbeidet er ressursbruken en utfordring. Ikke alle rådsmedlemmer får dekket tid til
rådsmøter av arbeidsgiver.
Mange elever på utdanningsprogrammet har særskilte behov.
Utstyrssituasjonen på skolene er utfordrende.

Ny versjon av oppnevningsrapport sendes på høring til rådet.
Vedtak:
Rådet jobber videre med oppnevningsrapporten, og sikter på å vedta rapporten på neste
rådsmøte i juni.
16.2.2017 Vurdering på Vg2
Rådet vedtok på rådsmøte nr. 4/2016 å jobbe videre med vurdering gjennom hele
opplæringsperioden våren 2017. Sekretariatet har på oppdrag fra AU satt i gang en
minikartlegging av praksis i fylkeskommunene knyttet til gjennomføring av tverrfaglig eksamen
på Vg2, og særlig hvorvidt fylkeskommunene benytter trekkeksamen. Rådet fikk svar fra få
fylkeskommuner, og vedtok på rådsmøte nr. 1/2017 å kontakte skolene i de fylkene vi ikke hadde
fått svar fra.
Rådet diskuterer svarene fra fylkeskommunene og hvordan saken skal behandles videre. Rådet
mener at valg av fordypningsområde i Yrkesfaglig fordypning bør vektlegges ved eksamen på
Vg3. Dette kan reguleres i læreplanen. Rådet vil sende et brev til Udir, skissere problemstillingen
og be om at dette momentet legges til i læreplanene for fag.
AU får fullmakt til å godkjenne brev til Udir.
Vedtak:
Rådet vil anbefale at Udir vurderer en føring fra sentralt hold om at elevenes valg av
fordypning i Yrkesfaglig fordypning skal vektlegges i gjennomføring av lokalt gitt eksamen
på Vg2.
17.2.2017 Forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne i yrkesfagene
Kunnskapsdepartementet har i oppdrag 12-16 gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utvikle
moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne
på videregående opplærings nivå. Oppdraget er en oppfølging av Meld St 16 (2015-2016) Fra
utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring.
Kirsten Waarli fra Udir orienterer om forsøket så langt. De fleste av utdanningsprogrammene
deltar nå i forsøket med et eller flere lærefag. Flere fylkeskommuner har også meldt sin interesse
for deltakelse. Udir forespør nå om rådet vil revurdere sitt tidligere standpunkt, og foreslå lærefag
som kan delta i forsøket med modulstrukturert opplæring for voksne. Utprøvingen skal starte til
høsten. Hvis rådet vil delta, vil det blir lagt til rette for en rask prosess med å lage moduler i
læreplanene. Udir trenger i så fall forslag til tre til fire kandidater per fag som kan sitte i
læreplangrupper.
Rådet diskuterer saken. Det er en ulempe at det etableres mange veier fram til fagbrev. Samtidig
er det positivt med ordninger som gir mer fleksibilitet for bedriftene. Modulstrukturert opplæring
kan for eksempel tilrettelegge for at kandidater med et fagbrev kan få et lignende fagbrev med
stor grad av faglig overlapp på kortere tid. Rådet ønsker å prøve ut dette med fag fra
utdanningsprogrammet, og er enig om å foreslå fag til utprøvingen som er relativt like. Rådet
diskuterte flere fag, og konkluderte med å velge fag som ikke har store endringer som følge av
justeringer i tilbudsstrukturen. Rådet foreslår kjøttskjærer- og slakterfaget, og baker- og
konditorfaget.

Side 5 av 6

Vedtak:
Rådet foreslår at kjøttskjærer-, slakter-, baker- og konditorfaget inngår i utprøving av
modulstrukturert opplæring for voksne. Rådet sender inn tre-fire forslag på personer per
fag som kan inngå i læreplangrupper.
18.2.2017 Forslag til sakkyndige for godkjenning av utenlandsk utdanning
Rådet har oversendt følgende kandidater til NOKUT per 6.4.2017:
Pølsemaker:
Steinar Moe (Nortura, NHO)
Kurt Standnes (Lærer, foreslått av NHO)
Egil Ove Wulvig (Nortura, foreslått av KS)
Michael Bjerkaas (Nortura, NHO)
Bjørn Johansen (vara, NNN)
Slakterfaget:
Steinar Moe (Nortura, NHO)
Egil Ove Wulvig (Nortura, foreslått av KS)
Michael Bjerkaas (Nortura, NHO)
Butikkslakter:
Kurt Standnes (Lærer, foreslått av NHO)
Michael Bjerkaas (Nortura, NHO)
Jan-Erik Olafsen (Grilstad, foreslått av NNN)
Leder oppfordrer rådsmedlemmer til å foreslå de siste kandidatene. Det mangler varakandidater
for både slakterfaget og butikkslakterfaget.
Vedtak:
Rådet ettersender så snart som mulig forslag til varamedlemmer til slakterfaget og
butikkslakterfaget.
19.2.2017 Orienteringssaker
-

Utstyrssituasjonen i videregående opplæring
Leder orienterer. Utdanningsforbundet og NHO skal se videre på denne saken.

-

Fellesdel faglige råd 5. og 6. april
Agenda:
1. Yrkesfaglærerløftet
2. Praksisbrevet
3. Søkere til videregående opplæring 2017-18
4. Elektronisk reiseregning for rådsmedlemmer – erfaringer
Espen Lynghaug og Gunnar Bakke deltok fra FRRM. Referat ettersendes. Presentasjonene
og saksdokumenter er sendt ut til rådet.

-

Status – læremiddelutvikling i smale fagområder
Det ble i fellesdelen av rådsmøtet 15. og 16.2.17 orientert om at det skal gjennomføres en
enkel kartlegging av behovet for læremidler i smale fagområder. Direktoratet ba de faglige
rådene om å utpeke en representant for arbeidet. FRRM utpekte Helga Hjeltnes til rådets
representant.
Hun har tilbakemeldt at det er behov innen følgende fag: baker, konditor, kjøttskjærer,
kokk, servitør og slakter. Utlysning skal ut 2. mai.

-

Orientering fra Udir
o Status tilbudsstruktur og høring
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-

KD har varslet at høringen om ny struktur vil legges ut 2. mai med frist 1.
september.
Delmål 4 i oppdraget med å gjennomgå tilbudsstrukturen på yrkesfag
Vi informerer om at Kunnskapsdepartementet i samråd med
Utdanningsdirektoratet har forlenget fristen for å levere delmål 4 i oppdraget
med å gjennomgå tilbudsstrukturen. Ny frist for deloppdraget er satt til 31.
oktober 2017 (opprinnelig frist var 31.mai).
Delmål 4 i oppdragsbrev 11-14 handler om å vurdere, og komme fram til
forslag om hvordan tilbudsstrukturen kan vedlikeholdes/oppdateres og
endres i et mer kontinuerlig perspektiv, slik at behovet for større
gjennomganger reduseres.
Utdanningsdirektoratet leverte svar på delmål 1-3 i rapporten som ble
oversendt KD 1.september 2016. Høringen for ny tilbudsstruktur på yrkesfag
ble utsatt og er nå varslet å komme ut 2.mai. Vi mener det er riktig å bruke
noe mer tid på besvarelsen av delmål 4, slik at vi fullt ut kan dra nytte av
erfaringene i arbeidet med gjennomgangen.

o

Informasjon om utvidelse av ordningen med godkjenningsordning for vurdering av
utenlandsk fagutdanning
Faglig råd for naturbruk (FRNA) gjorde følgende vedtak på rådsmøtet 15. april
2017, sak 10.1.17d:
Faglig råd for naturbruk ønsker å vite når NOKUT vil utvide ordningen – både
når det gjelder fag og andre land enn Tyskland og Polen. FRNA ber Udir
undersøke med NOKUT hva som er fremdriftsplanen for ordningen.
Udir videresendte vedtaket til NOKUT, som oversendte kopi av et brev til
Kunnskapsdepartementet (KD) om vedrørende utvidelse av ordningen.

o

-

Nyoppnevning
Udir har fått delegert myndighet til å oppnevne faglige råd. KD oppnevner SRY.
SRY vil behandle utkast til mandat, og hovedsammenslutningene vil diskutere
sammensetning i de faglige rådene.

Flytskjema
Vedtak:
Rådet tar sakene til orientering

20.2.2017 Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

