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Sjømannsforbund
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Utdanningsforbundet

Molly Gibson,
Elevorganisasjonen

Dagsorden for møte 6– 2017
1.6.17
Godkjenning av innkalling og dagsorden
2.6.17
Planlegging av rådets arbeid
3.6.17
Ny revidert læreplan i reindriftsfaget
4.6.17
Forslag til læreplangruppemedlemmer i fiske og fangst
5.6.17
Innspill forslag nye fagområder for godkjenning av NOKUT (yrkesfaglig
utdanning fra utlandet)
6.6.17
Havbrukstekniker
7.6.17
Om voksenagronom og rekruttering i faget
8.6.17
Rådets tanker om rådsovergripende saker
9.6.17
Høring: Forslag til nye endringer i privatistordningen på yrkesfag
10.6.17
Høring om yrkesspesifikke deker i læreplanene norsk, engelsk og
samfunnskunnskap
11.6.17
Orienteringssaker fra AU
12.6.17
Orienteringssaker fra Udir
13.6.17
Eventuelt
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Fellesdel for flere faglige råd fra kl 10.00 – 11.15 i auditoriet, se egen innkalling.
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DAGSORDEN
1.6.17

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:
Godkjent uten merknader.
2.6.17
Planlegging av rådets arbeid
Saken var på agendaen på rådsmøtet 1. november 2017. Med utgangspunkt i innspill fra rådet,
har AU jobbet videre med planen.
Vedtak:
FRNA bruker flytskjema fra høsten 2017 som erstatter referat fra AU-møtene. Ny plan for rådets
arbeid ble vedtatt.
3.6.17
Ny revidert læreplan i reindriftsfaget
Læreplangruppen har utarbeidet forslag til reviderte tekster om formålet, hovedområdene og
grunnleggende ferdigheter i læreplan for opplæring i bedrift for reindriftsfaget. Dette, samt brev
fra Norske reindriftssamers Landsforening som gir retning til læreplangruppas mandat medfølger
innkallingen og sakspapirene. Det faglige rådet har fått tilsendt spørsmål for diskusjon.
Representant fra KS fortalte at Nord-Trøndelag fylkeskommune har noen kommentarer de ønsker
sende til læreplangruppen. Fagansvarlig formidler dette til læreplangruppen.
Vedtak:
FRNA utsetter saken til neste rådsmøtet når endelig læreplanutkast foreligger.
4.6.17
Forslag til læreplangruppemedlemmer i fiske og fangst
Utdanningsdirektoratet ber Faglig råd for naturbruk om forslag på personer som kan sitte i en
læreplangruppe for å revidere læreplan for Vg2/ fiske og fangst. Vi ber om å få navn på personer
og kontaktinformasjon, og at disse er blitt kontaktet og sagt seg villige til å sitte i en
læreplangruppe. Vi trenger forslagene innen fredag 15. desember kl. 15.00 på e-post til
ute@udir.no
Vedtak:
FRNAs medlemmer forespør aktuelle personer og sender forslag til personer til Trine.
Fagansvarlig formidler dette til Udir innen fristen.
5.6.17
Innspill forslag nye fagområder for godkjenning av NOKUT (yrkesfaglig
utdanning fra utlandet)
Fagansvarlig har tidligere sendt ut epost fra NOKUT der sier at de i løpet av siste del av november
2017 kommer til å utvide godkjenningsordningen med Estland, Lativa og Litauen. Da vil
godkjenningsordningen være gjeldende for fem land og 15 kvalifikasjoner.
NOKUT ønsker å utvide med ytterlige nye kvalifikasjoner våren 2017. Med tanke på utvidelse
ønsker NOKUT innspill til hvilke fagområder som kan være aktuelle. Det er viktig både med
kjønnsbalanse og etterspørsel i arbeidslivet. NOKUT ønsker innspill innen 11.12.17.
AUs innstilling er at dette ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt.
Vedtak:
FRNA har ingen forslag på nåværende tidspunkt.
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6.6.17
Havbrukstekniker
Saken ble behandlet i rådsmøtet 1. november 2017. Rådet fattet vedtak om å opprette en
arbeidsgruppe bestående av Arvid Eikeland, Øyvind Haram og Knut-Eirik Svendsen.
I tillegg ønsker AU å utvide arbeidsgruppen. AU foreslår at Halvor Mortensen og Stig Stensen blir
med i gruppen. Mortensen er sentral som koordinator for arbeidet som er gjort i Ytre Namdal og
det er han som skriver fagskolesøknaden. Stensen jobber som fagarbeider på oppdrettsanlegg i
Salmar ASA. Han er i tillegg hovedtillitsvalgt for de ansatte.
AU ønsker også at arbeidsgruppen utarbeider et mandat for arbeidet, samt en fremdriftsplan.
FRNA må også søke Udir om midler til reiseutgifter.
Vedtak:
I stedet for Knut-Eirik, går Trine Paulsen inn i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen opprettes med
øvrige personer som utarbeider mandat og fremdriftsplan, samt søker Udir om midler.
7.6.17
Om voksenagronom og rekruttering i faget
Inger Johanne Sveen var syk, så Bodil presenterte i stedet. LMD har henvendt seg til
fylkeskommunene om midler for 2018, frist for søke 1.1.18. Det gis midler til søknader fra
fylkene til tilbud om voksenopplæring.
Vedtak:
Saken tas til orientering, og settes på dagsordenen til neste møte med LMD.
8.6.17
Rådets tanker om rådsovergripende saker
AU ønsker at rådet diskuterer hvilke råd det er naturlig for FRNA å ha dialog med, og om det er
saker som er av rådsovergripende karakter som FRNA mener alle rådene burde diskutere
sammen.
I diskusjonen kom det frem at FRNA, FRRM og FRSS er tre råd som burde samsnakke om flere
temaer. Rådet er usikre på hvordan dette best skal gjøres, og hvilke fag det helt konkret vil være
aktuelt å diskutere. Videre var rådsmedlemmene redd for at det vil bli mye arbeid med lite
utbytte, og rådet er også opptatt av at ikke det er nødvendig at det er kun AU som gjør dette.
Rådet mener det kan være mer hensiktsmessig å heller må ta initiativ til samarbeid ved aktuelle
saker, og når rådet ser det dukker opp spesielle utfordringer i bransjen.
Vedtak:
Rådsleder kontakter FRRM og FRSS og hører om det er en interesse/grunnlag for et samarbeid
om aktuelle saker.
9.6.17
Høring: Forslag til nye endringer i privatistordningen på yrkesfag
Utdanningsdirektoratet forbereder en høring med forslag til endringer i privatistordningen i
programfag på yrkesfag. Før forslaget sendes på høring ønsker direktoratet å informere faglige
råd om høringsutkastet. Direktoratet ønsker å publisere høringen så snart som mulig og ber
derfor om at saken tas opp på rådsmøtet 6. desember 2017. Saken vil bli presentert på
fellesdelen av rådsmøtene. Eventuelle tilbakemeldinger gis innen 11. desember 2017.
Rådet mener det er bra at denne urimeligheten tas opp nå, og at det blir sendt en endring på
høring.
Vedtak:
Rådet har ingen kommentarer til utkastet.
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10.6.17
Høring om yrkesspesifikke deler i læreplanene norsk, engelsk og
samfunnskunnskap
Utdanningsdirektoratet skal sende forslag om yrkesspesifikke deler i læreplaner i fellesfagene på
yrkesfag ut på offentlig høring. Høringsbrev ligger i departementet for godkjenning, og
publiseringsdato vil være 6.12 eller 13.12.17. Det er ønskelig om en kortere høringsfrist enn tre
måneder, noe som betyr at rådet ikke vil rekke behandle saken i neste rådsmøte.
Utdanningsdirektoratet (Udir) fortalte at læreplanen skal lages høsten 2018, og i forkant må det
høres hvordan yrkesspesifikke deler i læreplanene kan innrettes. Arbeidet må følge fagfornyelsen.
Læreplanene med yrkesspesifikke deler skal fortsatt være likestilt med læreplanene på
studieforberedende. Udir presiserte at FRNA må ta stilling til hvor stor del de tenker kan være
fagspesifikk, og om hvordan dette kan innrettes.
FRNA diskuterte at det er vanskelig ta stilling til andel prosent uten å vite hvordan læreplanen
skal se ut. Videre kommenterte rådet at plassering av fagene i henholdsvis Vg1 og Vg2 kanskje
ikke er så betydningsfull, siden lovverket tillater fleksibel fag og timefordeling, jf.
vekslingsmodell. Rådet påpekte også at det er viktig å huske på grunnlaget til elevene fra
ungdomsskolen når de kommer inn i videregående, og at elevene ikke må starte på et for høyt
nivå. Samtidig etterspørres engelsk i større grad enn før i arbeidslivet. Udir presiserte at det i
høringen ikke er snakk om øke antall timer, men å ha en annen fordeling av fagene, og om
innholdet skal delvis bli yrkespesifikk. FRNA føler også at de ikke har sterke formeninger om
dette, særlig når det gjelder rekkefølgen på hvilke fag som skal undervises i når.
Vedtak:
AU v/Trine Paulsen utarbeider et utkast til høringssvar som sendes til rådet for kommentarer før
det sendes inn innen fristen.
11.6.17
Orienteringssaker fra AU
• Hovslagerfaget:
o Arvid Eikeland har avholdt møte med Buskerud fylkeskommune om smiing i
fagprøven i hovslagerfaget. Konklusjonen ble at det innkalles til en
prøvenemndsamling med Buskerud og Akershus fylkeskommune om forståelse og
tolkning av læreplanen samt utprøvelse av fagprøven.
• Udir fått tilbakemelding om tidsbruken på fellesdelen før rådsmøter
• Ønske om dialog med fiskeridepartementet er sendt, rådet har ikke mottatt svar enda
• LMD-møte: avventer til forsøket om agronom og fastsetting av tilbudsstrukturen, møte på
vårparten
• Prosedyre i AU: vedtakene i enkelte saker som fremmes i rådet gjengir også diskusjonen i
AU

12.6.17
Orienteringssaker fra Udir
Husk at reiseregninger må sendes inn i januar 2018 med fiktiv dato og med korrekt dato i
kommentarfeltet.
13.6.17
Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
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