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DAGSORDEN
1.3.15
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak:
Godkjent
2.3.15

Høringer og bestillinger til FRNA

2.3.15a

Høring – forslag om endring i lov om offentlige anskaffelser

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i lov om offentlige anskaffelser
og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver.
Sekretariatet gjør oppmerksom på at høringen omhandler forslag til lærlingklausul. I høringsnotat
2 punkt 2.6.3 foreslår departementet å videreføre bestemmelsen om lærlingklausul men i en
endret form. Det vises videre til omtale av dette i høringsnotat 1 til anskaffelsesloven punkt 3.5.
Høringsfristen er satt til 17.06.2015
Høringsbrev: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--endring-av-lov-om-offentligeanskaffelser/id2401043/
Vedlagt er et covernotat på saken (utarbeidet til SRY).
Saken var oppe på AU-møtet 27. mai, og gjorde følgende vedtak: «AU avventer
saksframstillingen fra direktoratet. Saken vil bli lagt fram for rådet uten anbefaling».
Vedtak:

2.3.15b
Godkjenning av praksis for praksiskandidater
I samsvar med §3-5 i opplæringsloven er det anledning til å ta fag/svenneprøve på bakgrunn av
praksis. Det er fylkeskommunen som godkjenner praksisen. På bakgrunn av en sak vedrørende
godkjenning av praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget mener SRY at det kan være behov for
en presisering og gjennomgang av godkjenning av praksis. SRY anbefalte derfor i møte 6.
desember 2012 Utdanningsdirektoratet å sette i gang arbeid med retningslinjer for nasjonal
standard for godkjenning av praksis. Direktoratet satte i gang et arbeid i samsvar med vedtaket.
I brev datert 25.02.2014 ble de faglige rådene spurt om fylkeskommunenes
godkjenningsprosedyrer, om det er ulike krav til dokumentasjon fra fylke til fylke, og om rådet
hadde forslag til tiltak for at godkjenningene blir mer enhetlige. Samtlige ni faglige råd besvarte
henvendelsen. Svarene dokumenterte ikke vesentlige forskjeller i saksbehandlingen mellom
fylkeskommunene. Likevel ble det gitt uttrykk for at man ønsket felles retningslinjer for
behandling av denne type saker. Direktoratet fortsatte derfor sitt arbeid, og la fram en ny sak for
SRY i møte 18.6.2014: Sak 10-04-14 Nasjonal informasjon om dokumentasjon av praksis for
praksiskandidater. SRY ble bedt om å foreslå representanter til en referansegruppe for arbeidet.
Følgende ble foreslått:
Eli Sogn Iversen
Kristine Hansen

SRY, prosjektleder Bli helsefagarbeider
SRY, rådgiver i Fagforbundet

I tillegg ble det oppnevnt fire representanter fra fylkenes opplæringsregioner. Direktoratet har i
samarbeid med referansegruppa utarbeidet et forslag til retningslinjer (se forslaget vedlagt).
Direktoratet ber de faglige rådene kommentere utkastet i følgende punkter:
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om deltidsarbeid skal omregnes til heltid, eller deltidsarbeid skal likestilles med heltid, og i
hvilket omfang.
om det skal kunne gis dobbel godskriving.
om praksis som selvstendig næringsdrivende skal kunne godkjennes, og hvilke
dokumentasjonskrav som eventuelt skal stilles.
om det bør utarbeides et felles nasjonalt formular for dokumentasjon av praksis.
synspunkter på behovet for omtale av praksiskrav til enkeltfag i retningslinjene.
andre tilbakemeldinger

Direktoratet ber om at tilbakemelding gis kma@udir.no innen 15. juni 2015.
AU fikk saken like før møtet 27. mai, og hvor det ble gjort følgende vedtak: «AU får ikke
behandlet saken på møtet, men rådet vil få tilsendt et forslag til vedtak fra Bodil Onsaker Berg
innen rådsmøtet 10. juni». Vara Astri Sjåvik (KS) har også sendt noen innspill (se vedlegg).
Vedtak:

3.3.15
Gjennomgang av tilbudsstrukturen/utviklingsredegjørelsen
 Kort orientering fra startkonferansen for gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Tre
medlemmer fra FRNA deltok på konferansen. På konferansen ble bl.a. rapporten fra
NIFU/FAFO om fire utdanningsprogram presentert. Rapporten kan leses her:
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Yrkesutdanninger-med-svakforankring/


Gjennomgang av forventet aktivitet/ressursbruk i de fire arbeidsgruppene i FRNA. På AUmøtet 27. mai ble det konstatert at det vil kunne bli behov for endring når det gjelder
ressurser til arbeidsgruppene. AU vedtok også at forslaget om navnendring fra
Skogsoperatør til Skogsmaskinfører1 tas med i arbeidet med utviklingsredegjørelsen i
arbeidsgruppa for hestefaget, hovslagerfaget, landbruk, gartnernæring og skogfaget.



Runde med status for arbeidet i hver av arbeidsgruppene.



Sekretæren orienterer om status for de yrkesfaglige utvalgene.

Vedtak:

4.3.15
Konferanser om smådyr/dyrehold og heste- og hovslagerfag
FRNA arrangerer konferanser 11. og 12. juni om hhv. smådyr/dyrehold og heste- og
hovslagerfag. Gruppa med ansvar for konferansene og sekretæren redegjør for status for
konferansene (se invitasjon vedlagt, men merk at en oppdatert versjon vil sendes ut i forkant av
konferansene).
Vedtak:

5.3.15
Møte med Landbruks- og matdepartementet
AU FRNA var i møte med Landbruks- og matdepartementet (LMD) 13. mai. I møtet ble det bl.a.
besluttet at det skal avholdes et nytt møte med LMD første halvdel av september. Faglig råd
1

Forslaget kom fra læreplangruppa som har utarbeidet forslag til revidert læreplan i Vg3 Skogfaget, se sak 2.2.15d i
referatet fra rådsmøtet 15.4.2015.
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avventer et ev. innspill fra LMD før sommeren. En oppsummering fra møtet ettersendes i forkant
av rådsmøtet.
Rådet har fått en forespørsel om å delta i et møte i LMD med tema voksenagronom. Bakgrunnen
for møtet er en henvendelse fra Kompetanseløft Trøndersk landbruk. AU FRNA er nå i dialog med
LMD og Udir for å finne en møtedato.
Vedtak:

6.3.15

Forsøk 2+2 agronom og gartner

6.3.15a
Mandat for FRNAs referansegruppe for forsøket
AU FRNA og Udir har kommet til enighet om et mandat for referansegruppa (ettersendes i forkant
av rådsmøtet).
6.3.15b
Møter om forsøk 2+2 agronom og gartner i Vestfold
FRNA skal avholde et rådsmøte-, og møter om forsøket med 2+2 agronom og gartner i Vestfold
23.-24. september 2015.
Utkast til program for 23.-24. september presenteres i rådsmøtet.
Vedtak:

7.3.15
Tilrådning etter høring om Vg3 greenkeeperfaget som nytt lærefag
FRNA mottok brev fra Udir vedr. Vg3 Greenkeeperfaget 21. mai (datert 20. mai 2015) (se
vedlegg). Udir ber om en tilbakemelding fra det faglige rådet innen 3. juni.
Saken var oppe på AU-møtet 27. mai, og hvor det ble besluttet at rådet ber direktoratet om en
utsatt frist for tilbakemelding, slik at saken kan behandles i rådsmøtet. Direktoratet blir på
samme tid orientert om AU sitt forslag til vedtak, som vil danne utgangspunkt for diskusjonen i
rådsmøtet.
Forslag til vedtak:
Til tross for at FRNA er positive til søknaden anbefaler vi å utsette en endelig behandling til
gjennomgangen av tilbudsstrukturen er gjennomført innen 1. april 2016. Søkingen til
anleggsgartnerfaget er økende, men vi har et idrettsanleggsfaget som i dag har store
utfordringer. FRNA foreslår at arbeidsgruppa i FRNA som skal se på tilbudsstrukturen for
Anleggsgartnerfaget og Idrettsanleggsfaget også vurderer søknaden om opprettelse av et
Greenkeeperfag, deriblant muligheten for at Greenkeeperfaget kan innplasseres i dagens tilbud,
eventuelt bli en fordypning innen dette området.
8.3.15

Orienteringssaker

8.3.15a
FRNA avgir ikke høringssvar på følgende høringer 2:
 Høring – avvikling av matematikkfaget 2T i videregående opplæring
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing---avvikling-avmatematikk-2T-i-videregaende-opplaring/
AU vedtok på møtet 27. mai at rådet ikke svarer på høringen.

2

Høring - gitarmakerfaget som nytt lærefag

Vedtatt i AU-møtet 27. mai 2015
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http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing---gitarmakerfaget-somnytt-larefag-i-videregaende-opplaring/
AU vedtok på møtet 27. mai at rådet ikke svarer på høringen.
8.3.15b
Nye indikatorer om fag- og yrkesopplæring i Skoleporten
Utdanningsdirektoratet har publisert to nye indikatorer om fag- og yrkesopplæring,
gjennomføring av læretiden og sysselsetting av fagarbeidere. Gjennomføring av læretiden viser
gjennomføringen for de som begynner i lære fordelt på årskull.
Gjennomføring av læretiden finner dere her:
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=37&underomra
de=53&skoletype=6&skoletypemenuid=2
Sysselsetting av fagutdannede viser andel av nyutdannede fagarbeidere som er hhv i arbeid, i
utdanning eller utenfor arbeid og utdanning. Disse indikatorene er også fordelt på årskull.
Sysselsetting av fagutdannede finner dere her:
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=57&underomra
de=58&skoletype=6&skoletypemenuid=2
Ovennevnte indikatorer kan være til god hjelp for de faglige rådene i arbeidet med årets
utviklingsredegjørelse.

8.3.15c
Resultater lærlingundersøkelsen høsten 2014
Udir har nå publisert resultater fra Lærlingundersøkelsen i Skoleporten for første gang.
Resultatene finner dere her:
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=6&underomrad
e=54&skoletype=6&skoletypemenuid=2
Lærlingundersøkelsen inneholder også spørsmål om i hvilken grad skolen var en god forberedelse
til læretiden. Disse resultatene er fordelt etter hvilke skoler lærlingene gikk på før de ble
lærlinger, og resultatene finner dere her:
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=6&underomrad
e=56&skoletype=1&skoletypemenuid=1
Mer informasjon om Lærlingundersøkelsen finner dere på udir.no:
http://www.udir.no/Laringsmiljo/larling-larebedriftundersokelse/
8.3.15d
FRNA har sendt innspill til utvalget som skal se på rekruttering til
landbruket
Innspillet ligger vedlagt.
Forslag til vedtak:
Rådet tar sakene til orientering.
9.3.15

Eventuelt

FAGLIG RÅD FOR NATURBRUK
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/

