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Innkalling til rådsmøte 17. oktober 2012/ FRNA
Det innkalles til møte i faglig råd for naturbruk.
Tid: Onsdag 17. oktober fra 08.30 til 10.30
Sted: Halden, Thon hotell

Dagsorden for møte 4-2012
Kl. 08.30:

15 minutter til organisasjonene

1.4.12

Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.4.12

Godkjenning av referat fra konstituerende møte 6. september 2012

3.4.12

Orienteringssaker
Skoleringskonferanse for nye medlemmer og varamedlemmer
Halvdagsseminar om evaluering av Kunnskapsløftet
Oversikt over læreplangrupper og klagenemdsgrupper i
Utdanningsdirektoratet
Søknad om fagbrev i hund og selskapsdyr
Søknad om fagbrev i greenkeeper

4.4.12

Handlings- og strategiplan

5.4.12

Høring på forslag til forskrifter om rammeplaner for nye
lærerutdanninger rettet mot trinn 8 – 13

6.4.12

Dialogkonferanse/fylkesbesøk

7.4.12

Opplæringssituasjonen for naturbrukslærere

8.4.12

Eventuelt

DAGSORDEN
1.4.12

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak

Godkjent
2.4.12
2012

Godkjenning av referat fra konstituerende rådsmøte 6. september

Forslag til vedtak
Godkjent
3.4.12
Orienteringssaker
Skoleringskonferanse for nye medlemmer og varamedlemmer
Torsdag 25. oktober. Invitasjon er sendt ut til rådet.
Halvdagsseminar om evaluering av Kunnskapsløftet
Utdanningsdirektoratet inviterer de faglige rådene til å delta med inntil tre representanter
fra hvert av de faglige rådene på halvdagsseminar om evaluering av Kunnskapsløftet. Se
eget vedlegg med program for seminaret.
Tid: 29. november kl. 10-14
Sted: Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15b, 1, etasje, auditoriet
Påmelding: innen 15. november ved å sende en e-post til Aina Helen Bredesen i avdeling
for fag- og yrkesopplæring i Utdanningsdirektoratet (ahb@udir.no)
Oversikt over læreplangrupper og klagenemdsgrupper
På konstituerende rådsmøte 6. september ble det i vedtak knyttet til sak 4.4.12 om
utarbeidelse av handlings- og strategiplan bestemt at sekretariatet skal be avdeling for
læreplan i Utdanningsdirektoratet utarbeide en oversikt over læreplangrupper og
klagenemdsgrupper.
Rådssekretær har bedt Bodil Onsaker Berg om en utdypning av oppdraget, og
bestillingen gjelder en oversikt over de som satt i læreplangrupper for de ulike
læreplanene ved utforming av læreplanen i programfagene og valgfrie programfag innen
naturbruk (eventuelt siste revisjon). Dette ble supplert med klagenemnder, og det er
ønske om en oversikt over gjeldende klagenemnder, eventuelt forrige klagenemnd i
lærefaget og når de fungerte.
Rådssekretær har mottatt en slik oversikt, men understreker at læreplan- og
klagenemdsgruppene anses som oppløst når arbeidet er ferdigstilt.
Rådssekretær informerer rådet om at de etablerte læreplan- og klagenemdsgruppene
anses som oppløst når arbeidet er ferdigstilt.
Forslag til vedtak
Rådet tok informasjonen til etterretning.
Søknad om fagbrev i hund og selskapsdyr
Manimal ved daglig leder Gry Løberg, et kompetansesenter for hundeetologi og
relasjoner mellom hund og mennesker, har på vegne av bransjen tatt kontakt med
Utdanningsdirektoratet om søknad om fagbrev i hund og selskapsdyr. Henvendelsen ble
videresendt til rådssekretær, som har hatt et møte med Gry Løberg og Jørn Standal fra
Standal Hunde- og kattepensjonat. Rådssekretær orienterer rådet om status på
rådsmøtet 17. oktober 2012.
Forslag til vedtak
Rådet tok informasjonen til etterretning.
Søknad om fagbrev i greenkeeper

Leder og 1. nestleder har hatt møte med leder fra norsk greenkeeperforening, Agnar
Kvalbein, om søknad om fagbrev i greenkeeperfaget. Arvid Eikeland orienterer rådet om
status på rådsmøtet 17. oktober 2012.
Forslag til vedtak
Rådet tok informasjonen til etterretning.
4.4.12
Handlings- og strategiplan
Som grunnlag for arbeidet i faglig råd for naturbruk legges det opp til oppsett av en
handlings- og strategiplan for perioden 2012 – 2016. På bakgrunn av henvendelser til
rådet, to dialogkonferanser, innspill til melding til Stortinget om Kunnskapsløftet og
rapport for perioden 2008-2012 drøfter og vedtar rådet en slik handlings- og strategiplan
for rådets arbeid i 2012 – 2016.
I konstituerende rådsmøte 6. september 2012 ble det vedtatt at arbeidsutvalget i sitt
møte 27. september 2012 utarbeider utkast til handlingsplan ut fra innspill i
konstituerende rådsmøte 6. september 2012, innspill til rådet, resultatene fra både blå
og grønn dialogkonferanse, rapport for oppnevningsperioden og innspill til melding til
Stortinget om Kunnskapsløftet.
På bakgrunn av rådets arbeid i foregående periode, hvor det på møtet 31. august 2012
blant annet ble gitt uttrykk for at det nye rådet må ta ansvar for oppfølging av
studieforberedende naturbruk Vg3, samt signaler gitt under konstituerende rådsmøte 6.
september 2012 har dessuten AU vektlagt følgende punkter i sitt forslag til strategiplan:
-

Vurdering av læreplaner
Kryssløp
Prosjekt til fordypning
Nye lærefag

Arbeidsutvalget (AU) vedtok i møte 27. september 2012 følgende forslag til kort
handlings- og strategiplan som legges frem på rådsmøtet 17. oktober 2012 (utdrag, for
hele planen – se eget vedlegg):
Handlingsplan for faglig råd for naturbruk 2012 - 2016

Deltatt ved utarbeidelse:
Arbeidsutvalget (Petter Nilsen, Arvid Eikeland, Trine Merethe Paulsen og rådssekretær Mona Vibeke
Moe)

Dato: 28. september 2012

Saker

Utkast handlingsplan
Møte- og handlingsplan
Dialogkonferanse reindrift (i forbindelse med fylkesbesøk)
Studietur
Oppdatering fra skolesiden - vekslingsmodell
Prøvenemnder - nasjonale standarder
Forslag til endring i tilbudsstruktur*
Samfunnskontrakten
Årlig gjennomgang av handlings-/arbeidsplan

Sertifikatoversikt
Statistikkgjennomgang
Utviklingsredegjørelser (ikke datofastsatt)
Oppfølging av stortingsmelding
Fast årlig praksis
Sertifikat
Årlig gjennomgang av arbeidsplan
Årlig gjennomgang av relevant statistikk

Fast sak på dagsorden (åpent om den benyttes)
Generelt skal det gis rom for å melde inn presentasjoner
av mer generell karakter fra de ulike sektorene (oppdateringer på et fagfelt,
Informasjon av relevans for rådet etc. )
Orientering om SRY (dagsorden) som fast sak på dagsorden

* Oversiktsmatrise (læreplanrevisjon, struktur, fordypning, nye fag)
på bakgrunn av henvendelser til rådet, to dialogkonferanser,
innspill til melding til Stortinget om Kunnskapsløftet
og rapport for perioden 2008-2012

Forslag til vedtak
Arbeidsutvalgets (AU) forslag til handlings- og strategiplan godkjent.
5.4.12
Høring på forslag til forskrifter om rammeplaner for nye
lærerutdanninger rettet mot trinn 8 - 13
Til faglige råd
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrifter om rammeplaner for
nye lærerutdanninger rettet mot trinn 8–13. Rammeplanene skal gi de overordnede
bestemmelsene for utdanningene.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing-forskrift-om-rammeplaner-for-lar.html?id=698284
De faglige rådene er ført opp som høringsinstans for høringen.
I henhold til mandatet for faglige råd skal rådene primært ivareta den faglige helheten
innen eget utdanningsprogram, mens SRY skal tilstrebe et overordnet og strategisk
perspektiv.
Sekretariatet har gjennomgått høringen og vurderer problemstillingene som tas opp til å
være av overordnet karakter og at det derfor bør være SRY som behandler saken.
Imidlertid kan de faglige rådene, dersom de selv ønsker det, uttale seg i saken.
Høringsfrist: 30.11.2012
Arbeidsutvalget vedtok i møte 27. september 2012 å be om synspunkter fra
lærerrepresentantene i rådet. I vedtak ble det foreslått å be lærerrepresentantene i rådet
(Kim Unstad, Knut Eirik Svendsen, Trine Merethe Paulsen, Bodil Onsaker Berg og Habiba
Elisabeth Stray) legge fram eventuelle synspunkter til rådsmøtet 17. oktober 2012.

Vedtak
6.4.12
Dialogkonferanse/fylkesbesøk
På konstituerende rådsmøte 6. september 2012 ble det i tilknytning til sak 4.4.12
Handlings- og strategiplan vedtatt følgende «En dialogkonferanse om reindriftsfaget
tas inn i handlingsplanen. Tidspunkt for denne bør ses i sammenheng med vurdering av
læreplan, lærersituasjonen og læremidler.» Punktet er også satt opp i utkast til
handlingsplan.
Rådet diskuterer innhold, sted og tidspunkt på rådsmøtet 17. oktober 2012.
Vedtak
7.4.12
Opplæringssituasjonen for naturbrukslærere
I forbindelse med sak 6.4.12 Kompetanse for kvalitet – satsningen på yrkesfaglige
tilbud 2012-15 på konstituerende rådsmøte 6. september skulle opplæringssituasjonen
for naturbrukslærere settes opp som sak på neste rådsmøte 17. oktober 2012.
Faglig råd for naturbruk har gjennom informasjonen fra avdeling for skoleutvikling i
Utdanningsdirektoratet ved Åge Risdal (jf. presentasjonen til Åge Risdal på
konstituerende rådsmøte 6. september 2012) fått vite hvilke etterutdanningstiltak som er
i gang. Rådet bør være bevisst på å formidle områder som det ser som nye – er det noen
som ser behov?
Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 27. september 2012 å be rådet komme med innspill til
kompetanseområder som kan kreve etterutdanning av lærere.
Vedtak

8.4.12

Eventuelt

