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Navnendring Skogsoperatør
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Orienteringssaker
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Eventuelt

DAGSORDEN
1.2.15
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak:
Godkjent
2.2.15

Høringer og bestillinger

2.2.15a
Høring – opprettelse av greenkeeperfaget
Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til nytt lærefag i Vg3 kalt greenkeeperfaget på høring.
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Faget skal bygge på Vg2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfaget og vil ligge i
utdanningsprogrammet for naturbruk. Greenkeeperfaget vil omfatte skjøtsel av gressdekkede
spilleflater og vedlikehold av sandbunkere og vannhindre.
Frist for å sende inn høringsuttalelser: 27. april 2015.
Les og svar på høringsbrevet her: http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pahoring/Horing---greenkeeperfaget-som-nytt-fag-/
Vedtak:

2.2.15b
Høring om vurdering og fraværsgrenser
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring en rekke endringer i bestemmelsene om vurdering
i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven. Høringen har bakgrunn i
oppdragsbrev 18-14 fra Kunnskapsdepartementet.
Høringen består av tre deler, med hvert sitt høringsnotat.
Les høringsdokumentene og svar på høringen:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering-om-vurdering-ogfravarsgrenser/


Fraværsgrenser

Vi ber dere om å ta stilling til om det bør innføres en fraværsgrense knyttet til timefravær i
enkeltfag. En fraværsgrense innebærer at elever som overstiger grensen ikke skal få
halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
Forslaget inneholder tre ulike modeller for en sentralt gitt fraværsgrense. To av disse gjelder alt
fravær, med en grense på enten 10 prosent eller 15 prosent, med noen ulike unntak. En modell
gjelder 5 prosent udokumentert fravær. Vi ber også om deres syn på om en eventuell
fraværsgrense heller bør fastsettes lokalt, og om det i tillegg til eller i stedet for en fraværsgrense
bør innføres et oppfølgingssystem for fravær.


Sammenhengen mellom underveisvurdering og standpunktkarakter

Vi ber om deres syn på et forslag som skal tydeliggjøre at underveisvurderingen er en del av den
samlede vurderingen læreren gjør når standpunktkarakteren fastsettes. Vi spør også om det bør
forskriftsfestes at siste halvårskarakter skal utgjøre en bestemt prosentandel av
standpunktkarakteren.
I tillegg ber vi om deres syn på å oppheve setningen i § 3-3 andre ledd, som sier at læreren må
legge til rette for å ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.


Endringer som skal gjøre regelverket mer oversiktlig og tydelig

Vi ber om deres syn på forslag til endringer som skal gjøre regelverket om vurdering mer
oversiktlig og tydelig. Vi er særlig bedt om å foreslå endringer som vil kunne frigjøre tid for
lærerne og/eller skoleledelsen.
Denne delen av høringen er todelt, en del med forslag om realitetsendringer i regelverket, og en
del med forslag til språklige og tekniske endringer.
Frist for å sende inn høringsuttalelser er 27. april 2015
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AU vil fremlegge noen kommentarer til høringa i rådsmøtet. I tillegg presenterer Habiba noen
synspunkter på vegne av elevorganisasjonen.
Vedtak:

2.2.15c
Høringer – endring i læreplan for Vg2 aktivitør
Faglig råd for design og håndverk kom med ønske om endring i læreplanen for Vg2 aktivitør.
Bakgrunnen for ønsket var innspill fra Aktivitørenes landsforbund som viste til at aktivitørenes
arbeidssituasjon har endret seg de senere årene. Derfor var det et ønske om å gjøre endringer i
læreplanen. Udir foreslår endringer i noen av kompetansemålene, utvidelse av de muntlige
ferdighetene og en beskrivelse om bruk av digitale verktøy.
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Ferdigbehandlede-saker/Horing--krysslop-fra-Vg1-helse-og-oppvekstfag-til-Vg2-aktivitor/
Høringsfristen er 4. mai 2015.
AU gjorde følgende vedtak i møtet 27. mars 2015: «AU anbefaler at FRNA ikke svarer på
høringen».
Forslag til vedtak:
FRNA avgir ikke svar på høringen.
2.2.15d
Høring – endringer i læreplanen for Vg3 skogfaget
Utdanningsdirektoratet foreslår etter anbefaling fra Faglig råd for naturbruk å revidere læreplanen
for Vg3/opplæring i bedrift for skogfaget. Høringsfristen er 2. juni 2015.
Forslag til revidert læreplan for Vg3 opplæring i bedrift for skogfaget er en tilpasning i tråd med
utviklingen i skogbransjen. Læreplanen vil rette seg mer mot kompetanse knyttet til å bruke
skogsmaskiner og mindre mot kompetanse knyttet til manuell skogsdrift.
Direktoratet ber om høringsinstansenes syn på: formålet med faget, hovedområder i faget,
grunnleggende ferdigheter i Vg3 skogfaget og kompetansemål.
Les og svar på høringsbrevet her: http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pahoring/Horing---endringer-i-lareplanen-for-Vg3-skogfaget-/
Høringsfrist: 2. juni 2015
Vedtak:

2.2.15e
Høring - forslag til revidert læreplan for Vg1 service og samferdsel
Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring forslag til revidert læreplan i felles
programfag i Vg1 service og samferdsel.
I forslaget til revidert læreplan for Vg1 service og samferdsel har programfagene fått nye
betegnelser, og kompetansemålene er omarbeidet. Kompetansemålene i læreplanene har et
enklere språk enn gjeldende læreplan, de har en mer praktisk vinkling, og det er lagt større vekt
på markedsføring og salg. De faglige rådene vurdere selv om de ønsker å avgi høringssvar.
Les og svar på høringsbrevet her: http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pahoring/Horing---forslag-til-revidert-lareplan-for-Vg1-service-og-samferdsel/
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Høringsfristen er 11. juni 2015
AU gjorde følgende vedtak i møtet 27. mars 2015: «AU anbefaler at FRNA ikke svarer på
høringen».
Forslag til vedtak:
FRNA avgir ikke svar på høringen.
2.2.15f

Spørring om fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram – behov for
endringer i læreplanene

Arbeidet med endring i læreplanene for fellesfag i yrkesfaglige utdanningsprogram ble presentert
på fellesmøtet mellom ledere og nestledere i SRY og de faglige rådene torsdag 26. mars.
I epost fra sekretariatet 27. april fikk de faglige rådene en kort orientering om arbeidet, samt et
spørreskjema der de faglige rådene blir bedt om å gi tilbakemelding på spørsmål om fellesfagene
(se vedlegg).
Frist for tilbakemelding er 10. mai 2015.
Vedtak:

2.2.15g

Oppdrag til faglige råd- bestemmelser om fagprøven, svenneprøven og
kompetanseprøven
På fellesmøtet mellom SRY og faglige råd 26.3.2015 ble det orientert om direktoratets arbeid med
gjennomgang av bestemmelsene om fagprøven, svenneprøven og kompetanseprøven. Det ble
også varslet et oppdrag til de faglige rådene om å gi innspill på hvilke utfordringer rådene ser i
forskrift til opplæringsloven §3-48 til §3-68.
Oppdraget ble sendt ut til de faglige rådene per epost 8.4.2015.
Frist for tilbakemelding er 13. mai 2015.
Direktoratet ber om at innspillene merkes med saksnummer 2015/2395.
Vedtak:

3.2.15
Gjennomgang av tilbudsstrukturen
FRNA mottok 25. februar en oppsummering av innspillene på direktoratets forslaget til
organisering og mandat for gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Videre fikk rådet 18. mars et
notat om videre framdrift i forsøket (se vedlegg). Bestilling av utviklingsredegjørelsen 2015 fikk
rådet 20. mars 2015 (se vedlegg).
AU diskuterte saken i AU-møtet 27.03.2015. AU vil spille inn til direktoratet noen overordnede
problemstillinger/tema som arbeidsgruppe 3 bør se nærmere på. Følgende punkter ble diskutert i
møtet, og vil danne grunnlag for et innspill til direktoratet:
Voksne
Kompetanse - flersidig/sammensatt kompetanse, endringskompetanse og riktig
kompetanse på riktig sted i verdikjeden
Matsikkerhet, matproduksjon – også som grunnlag for opplevelser
Hvilke kompetansenivå trengs innen de forskjellige utdanningsretningene innen naturbruk
etter endt videregående opplæring?
Hvordan tilrettelegge næringenes behov for rekruttering til fagskole og høgskolenivå etter
endt videregående opplæring
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-

Opplæringsmodeller
Hva bør være felles for samtlige som går ut av yrkesfag på videregående nivå
For øvrig forventer AU at arbeidsgruppa blir sammensatt på en slik måte at hele
verdikjeden blir dekket

Mandatet, deriblant de ovennevnte punkter, vil diskuteres nærmere i møte mellom direktoratet
og lederne i FRSS og FRRM i uke 16. Rådet oppfordres fortsatt til å komme med innspill til
aktuelle kandidater/organisasjoner til arbeidsgruppen(e).
AU diskuterte videre framdrift i arbeidet med utviklingsredegjørelsens del 1 (2015). AU foreslår
følgende personer som utgangspunkt for gjennomgang av de ulike fagene:
 De blå fagene – den blå arbeidsgruppa som ble nedsatt på rådsmøtet 6. juni
 Hestefaget, hovslagerfaget, landbruk, gartnernæring og skogfaget – referansegruppa for
forsøket med 2+2 agronom og gartner (Solveig, Bodil, Petter og Arvid), samt Solfrid
 Reindrift – Inger Anita tar ansvar for denne gruppa. Hun vurderer hvem andre som bør
inngå i gruppa, eksempelvis Berit Anne (varamedlem), Sametinget osv. Det er viktig at
også AU kobles på dette arbeidet etter hvert.
 Anleggsgartnerfaget og Idrettsanleggsfaget – Kai tar ansvar for denne gruppa. Foreslår
andre personer som kan delta i gruppa.
Organiseringen av gjennomgangen vil diskuteres nærmere i rådsmøtet. Spørsmål som må
diskuteres i den forbindelse er:
 Er det aktuelt å invitere inn andre personer/eksterne til arbeidsgruppene?
 Hvor hyppig er det behov for møter, og hvilke typer møter?
AU diskuterte videre i møtet 27. mars hvilke andre råd det vil være behov for dialog med. AU
foreslår følgende:
- Faglig råd for design og håndverk – Reindriftsfaget, bl.a. om duodjifagene,
kvinnearbeidsplasser etc.
- Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk – Byggdrifter og Idrettsanleggsfag
- Faglig råd for teknologi og industriell produksjon og Faglig råd for restaurant- og matfag –
de blå fagene
Se sak 6.2.15 om dialogkonferansene.
AU ber også rådsmedlemmene vurdere sin kapasitet i forbindelse med det videre arbeidet med
gjennomgangen.
Vedtak:

4.2.15
Arbeidsgruppe blå fag
FRNA vedtok på rådsmøtet 3. februar at rådet skal søke om at det nedsettes to læreplangrupper
– en for Vg2 Fiske og Fangst og en for Vg2 Akvakultur. Arbeidsgruppen har nå utkast til søknad
på intern høring.
Arbeidsgruppen jobber også videre med enkelte andre saker (se referat fra rådsmøtet 3. februar).
Det er ønskelig at de to søknadene er klare til rådsmøtet, slik at disse kan
ferdigstilles/godkjennes her.
Vedtak:
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5.2.15
Forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner
Referansegruppa for forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner er i dialog med
Utdanningsdirektoratet om referansegruppas mandat. AU vil foreslå et møte for å bli enige om
mandatet.
Vedtak:

6.2.15
Konferanse om smådyr og hest/hovslager
FRNA fikk følgende epost fra Utdanningsdirektoratet 27. februar 2015:
Til faglig råd for naturbruk
Utdanningsdirektoratet viser til søknad datert 18.12.2014 samt E- post datert 18. februar
der faglig råd for naturbruk søker om midler til å avholde dialogkonferanse/
sonderingskonferanse med bransjene relatert til dyrefagarbeider og hest og
hovslagerfaget.
Konferansene vil danne et viktig grunnlag for rådets arbeid med gjennomgangen av
tilbudsstrukturen/utviklingsredegjørelsen.
Utdanningsdirektoratet er positive til rådets initiativ og innvilger søknad om å avholde
en todagers konferanse, hvor smådyr er tema den ene dagen, og hest- og hovslager er
tema den andre-. Direktoratet legger til grunn at rådsmedlemmene fra de grønne fagene
deltar på konferansene.
Med bakgrunn i ovennevnte innvilges det inntil Kr.30 .000,- til gjennomføring av
konferansene.
Med hilsen
Karl Gunnar Kristiansen
Sekretariatsleder SRY og faglige råd
For øvrig har sekretæren har fått flere henvendelser fra Natur vgs om at de ønsker å bistå i det
videre arbeidet.
AU mener at hele FRNA bør delta på konferansene, og vil skrive et svarbrev til direktoratet om
dette.
Bodil Onsaker Berg/arbeidsgruppen for konferansen(e) vil i rådsmøtet presentere forslag til
invitasjon og liste over personer/aktører som må inviteres.
Vedtak:

7.2.15
Innspillsmøte om rekruttering i landbruket
Arvid Eikeland og Ragnhild Bølviken deltok onsdag 18. mars 2015 i et innspillsmøte om
rekruttering i landbruket.
Bakgrunn for møtet: Landbruks- og matdepartementet har nedsatt et utvalg som skal se på
rekrutteringsutfordringene i landbruket. Her skal utfordringer identifiseres, og gruppen skal
vurdere hvordan det kan tilrettelegges for å sikre at motiverte ungdom vil etablere seg i
næringen både innenfor det tradisjonelle landbruket og innenfor andre næringer basert på
landbrukets ressurser. Det skal overleveres en rapport på arbeidet innen utgangen av 2015.
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I forbindelse med dette ønsket/ønsker utvalget gode innspill fra viktige aktører/organisasjoner.
Utvalget ønsket/ønsker spesielt innspill på følgende spørsmål:


Hva mener du/din organisasjon er de tre viktigste områdene denne gruppa bør se på?



Og hvordan kan du/din organisasjon bidra til å bedre rekrutteringen til næringa?

Eikeland presenterte FRNAs tanker rundt dette i innspillsmøtet. Her ble det også presisert at
aktører/organisasjoner kan sende skriftlige innspill innen 1. juni.
Mandat for utredningen:
Med bakgrunn i identifiserte utfordringer knyttet til rekruttering til landbruket skal gruppen
vurdere hvordan det best kan tilrettelegges for å sikre at motivert ungdom vil etablere seg i
næringen, både innenfor det tradisjonelle landbruket og innenfor bygdenæringene. Utredningen
avgrenses til kun å gjelde rekruttering til primærnæringen. Det gjøres ingen egne vurderinger av
skogsektorens rekrutteringsutfordringer i denne utredningen.
Den partsammensatte gruppen skal særskilt se på kompetansebehov, herunder behov og
muligheter for å stille kompetansekrav. Gruppen skal videre vurdere hva som er spesielt relevant
for rekruttering, samt tiltak som kan bygge stolthet og optimisme om landbruket som næringsvei.
Arbeidet skal i hovedsak bygge på eksisterende kunnskap og forskning. Drøftingene skal skje
innenfor rammene av gjeldende landbrukspolitikk.
Tidligere utredninger om rekruttering har vist at det er geografiske skiller når det gjelder
rekrutteringsutfordringer. Det er også langt færre kvinner enn menn som overtar gårdsbruk.
Disse elementene må inngå i drøftingen.
Med bakgrunn i identifiserte utfordringer skal arbeidsgruppen foreslå endringer og nye tiltak som
kan bidra til økt rekruttering.
Utvalget ledes av Anne Kathrine Slungård, Adm.dir Ungt Entreprenørskap. Se liste over øvrige
medlemmer og les mer her: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/Et-nytt-utvalg-skal-se-parekruttering-til-landbruket/id2343232/
I møtet ble det klart at utvalget også tar imot skriftlige innspill innen 1. juni. AU utarbeider et
forslag til skriftlig innspill, som presenteres i rådsmøte.
Vedtak:

8.2.15
Navnendring Skogsoperatør
Læreplangruppa som har utarbeidet forslag til revidert læreplan i Vg3 Skogfaget ønsker også at
fagbrevet endrer navn fra "Skogsoperatør" til "Skogsmaskinfører". Endring av navn må komme
fra faglig råd.
Solfrid Marthiniussen, som deltok i læreplangruppa, har ikke anledning til å stille i rådsmøtet,
men sender bakgrunnen for den ønskede navneendringen til rådet i forkant av møtet.
Vedtak:

9.2.15
Ressurser til arbeid med faglig råd
Det faglige rådet får stadig nye oppdrag og bestillinger. AU ønsker derfor at følgende diskuteres i
rådsmøtet: Hvordan skal FRNA håndtere de pålagte arbeidsoppgavene, og hvor mye kan det
forventes at rådsmedlemmer og vararepresentanter involverer seg i dette arbeidet?
Bodil Onsaker Berg innleder til saken.
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Vedtak:

10.2.15
Orienteringssaker
 Indikatorrapport 2015: Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser
http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Fag--og-yrkesopplaring/Nar-vi-maletom-20-prosent-flere-lareplasser/
Til orientering
 Søkere til videregående opplæring skoleåret 2015/2016
http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/vgo/Sokere-inntak-ogformidling1/Sokere-til-videregaende-opplaring-skolearet-20152016/
Til orientering
 Kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 motormekanikerfaget er sendt på høring. AU har
besluttet at saken ikke skal behandles i FRNA.
 Fellesmøte mellom SRY og faglige råd 26.3.2015
 Innspill til Meld. St. om livslang læring
 Møte med LMD våren 2015
Forslag til vedtak:
Informasjon tas til orientering.
11.2.15

Eventuelt
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