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Deres
referanse:

Medlemmer i det faglige råd

Referat fra rådsmøte nr. 1/2012

Dato: 16.02.12
Tid: 11:00 – 16:00
Sted: Utdanningsdirektoratet, 1. etasje, møterom 1.
Tilstede:

Fra arbeidsgiversiden:

Fra arbeidstakersiden:

Rune Dyrvik (vara, NHO Mat og Landbruk)
Veronika Vian (NHO Reiseliv)
Grete Sandvik (NHO Mat og Drikke)

Clas Delp (Fellesforbundet)
Reidun Fossedal (NNN)
Arild Løvaas (YS, Delta)

Petter Johansen (vara, fagforbundet)

Forfall:

Pedagogisk personell/ Utdanningsmyndigheter

Utdanningsdirektoratet

Klara Rokkones (Skolenes Landsforbund)
Helga Hjeltnes (Utdanningsforbundet)
Turid Mydland (vara, Utdanningsforbundet)
Kjell Fiskebekk (KS)
Geir Rune Larsen (vara representert,
Utdanningsforbundet)
Svein Erik Simonsen (vara representert,
NNN)
Aud Karin Gyring (uten vara, KS)
Cecilie Hänninen (vara representert, NHO
Mat og Landbruk)

Benedicte H. Bergseng (rådssekretær)

Dagsorden for møtet:
1.1.12 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
2.1.12 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 4/11
3.1.12 Oppnevning av ny leder
4.1.12 Orienteringssaker
5.1.12 Høringer
6.1.12 Tilskudd til læremidler for smale fag
7.1.12 Restaurant- og matfag i Frankrike
8.1.12 Oppsummering av fylkesbesøket 2011
9.1.12 Fylkesbesøk 2012
10.1.12 Nyoppnevning av klagenemnder i flere fag
11.1.12 Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem
12.1.12 Synspunkter på spørsmål i kommende oppdragsbrev fra KD til Udir
13.1.12 Eventuelt
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1.1.12 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
Vedtak:
Godkjennes, med endring: sak fire flyttes opp til sak tre.
2.1.12 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 4/11

Vedtak:
Godkjennes med kommentar:
Kjell Fiskebekk og Geir-Rune Larsen mangler fra deltakerlisten.
3.1.12 Oppnevning av ny leder
Leder i rådet Clas Delp, har bedt om å avslutte sitt lederverv ut denne oppnevningsperioden.
Rådet blir enstemmig enige om følgende vedtak:
Vedtak:
Arild Løvaas (YS, Delta) går inn som leder i rådet og som representant i AU ut
oppnevningsperioden.
4.1.12 Orienteringssaker
- Oppfølging av tidligere saker


Oppnevning av faglig råd for perioden 2012-2016

- Orientering fra Udir
- Sekretær orienterer om den videre prosessen i forbindelse med høringen om organisering av
faglig råd for perioden 2012-2016. Innspillene fra høringen er lagt ut på udir.no, og saken blir nå
behandlet. Det er også en intern prosess i Udir der mandat og representasjon blir diskutert.
- Det vil komme en bestilling på perioderapport for denne oppnevningsperioden.
- Statistikk om læreplasser er lagt ut på udir.no
- Orientering fra leder
Grete Sandvik orienterer om toppledermøtet og fellesmøtet 25.01. Sekretær sender ut
presentasjonene til rådsmedlemmene.
5.1.12 Høringer
- Innføring av valgfag og forskriftsendring av tid til elevrådsarbeid
Utdanningsdirektoratet har lagt ut en høring om innføring av valgfag og forskriftsendring av tid til
elevrådsarbeid. Rådet drøfter saken og det blir påpekt at forslagene til fag ikke har en yrkesfaglig
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dimensjon. Rådet har ikke forslag til nye fag, men vil heller tilbakemelde at de eksisterende
forslagene er omfattende. Rådet er enige om at valgfagene kan bidra til økt mestring og
motivasjon hos elevene.
Vedtak:
Rådet avgir høringsuttalelse. Rådssekretær sammenstiller diskusjonen, og sender
innspillet innen frist.
- Endringer i faget kroppsøving
Utdanningsdirektoratet har lagt ut en høring om endring i faget kroppsøving. Rådet diskuterer
saken kort, og er enige i følgende vedtak:
Vedtak:
Da saken ikke er relevant for rådets arbeidsområde, ønsker ikke rådet å avgi
høringsuttalelse i denne saken.
6.1.12 Tilskudd til læremidler for smale fag
Utdanningsdirektoratet ber de faglige rådene tilbakemelde om prioriteringer angående tilskudd til
smale fag, fortsatt er gjeldende. Rådet diskuterer saken, og er enig i følgende vedtak:
Vedtak:
Rådet anser fortsatt prioriteringslisten fra 2010 som relevant. Sekretær sender
tilbakemelding til Udir innen frist.
7.1.12 Restaurant- og matfag i Frankrike
Rådet vedtok på forrige møte 15.12.11, å etablere en arbeidsgruppe for å behandle
Kunnskapsdepartementets (KD) henvendelse angående restaurant- og matfag i Frankrike. Denne
arbeidsgruppen ble bestående av følgende personer:
Turid Kalleberg Mydland (Utdanningsforbundet)
Terje Tidemann (NHO Mat og drikke)
Terje Moen (Skolenes Landsforbund)
Benedicte H. Bergseng (Utdanningsdirektoratet)
Arbeidsgruppen har laget en vurdering og anbefaling av i saken. Da rådet mottok
saksdokumentet sent, blir dokumentet gjennomgått i detalj av sekretær. Arbeidsgruppen
anbefaler at kombinasjonen VG1 Restaurant og Matfag i Norge og fransk Bac Pro Cuisine (kokk)
og Commercialisation et Services en Restauration (servitør), blir likestilt et norsk fagbrev i
henholdsvis kokk- og servitørfag.
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Rådet diskuterer saken og gjør følgende vedtak:
Vedtak:
Rådet stiller seg bak arbeidsgruppens anbefaling, og rådets anbefaling videresendes til
Kunnskapsdepartementet.
8.1.12 Oppsummering av fylkesbesøket 2011
Rådet gjennomgår rapporten fra fylkesbesøket i Finnmark og diskuterer flere av postene fra
programmet. Rådet ønsker at deres innspill til de ulike postene i programmet skal framkomme i
rapporten. Det er enighet om at det til neste fylkesbesøk avslutningsvis settes av tid i
programmet til å gjennomgå de ulike sakene.
Vedtak:
Rådssekretær inkluderer rådets kommentarer i rapporten fra fylkesbesøket.
9.1.12 Fylkesbesøk 2012
Rådet diskuterer tema og fylke for neste fylkesmøte. Et tema som lenge har vært viktig for rådet
er hvordan gjennomføring av fag- og svenneprøver foregår. Dermed ønsker rådet tema
”Vurdering” for årets fylkesbesøk. Rådet ønsker å vite mer om hvordan ulike fylker gjennomfører
fag- og svenneprøver, med den hensikten om å vite mer om hvilke fylkesvise forskjeller det er.
Dermed ønsker rådet i år å besøke to fylker i ett, og rådet blir enige om at Oslo og Akershus i
dette henseendet er et naturlig valg. Rådet ønsker å snakke med prøvenemnder, skoler,
lærebedrifter, opplæringskontor, fagopplæringsansvarlige og Y-nemnda.
Vedtak:
Fylkesbesøket gjennomføres høsten 2012. Rådet ønsker å dra til Oslo og Akershus, og
tema rådet ønsker å belyse er gjennomføring av tverrfaglig eksamen fra Vg2 og fag- og
svenneprøver. Rådssekretær sender en henvendelse til fylkeskommunene i Oslo og
Akershus.
10.1.12 Nyoppnevning av klagenemnder i flere fag
Rådet gjennomgår listen av fag der det er behov for nyoppnevninger av medlemmer til
klagenemnder, og blir enige om hvilke organisasjoner som er ansvarlige for hvert fagområde:


Konditorfaget – to representanter: NNN (arbeidstaker) og Utdanningsforbundet og
Skolenes Landsforbund (statlig representant/skolesiden)



Kokkfaget – en representant: Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund
(statlig representant/skolesiden)

Side 5 av 6



Pølsemakerfaget – en representant Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund
(statlig representant/skolesiden)



Bakerfaget – en representant: Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund
(statlig representant/skolesiden)



Sjømatfaget – to representanter: NNN (arbeidstaker) og Utdanningsforbundet og
Skolenes Landsforbund (statlig representant/skolesiden)



Sjømathandlerfaget – to representanter: Handel og kontor (arbeidstaker)
Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund (statlig representant/skolesiden)



Butikkslakterfaget – to representanter: Handel og kontor (arbeidstaker) og
Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund (statlig representant/skolesiden).

Vedtak:
Rådet ber rådssekretæren om å sende ut en henvendelse til de relevante organisasjonene,
der de bes komme med forslag til kandidater til klagenemndene i overnevnte fag.
11.1.12 Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem
Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem var sak på fellesmøtet 25.01.12. Karl Skaar i Udir orienterte
om status i direktoratets arbeid. Grete Sandvik har sagt seg villig til å være med på en workshop
i regi av Udirs prosjekt. Grete orienterer om at hun kommer til å gi innspill i denne gruppen,
basert på et tidligere arbeid rådet gjorde om kvalitet.
Vedtak:
Rådet tar saken til orientering.
12.1.12 Synspunkter på spørsmål om fritak i engelsk i oppdragsbrev fra KD til Udir
Rådet har fått en henvendelse fra læreplanavdelingen i Utdanningsdirektoratet om innspill på
deler av et oppdragsbrev angående fritak i engelsk for voksne minoritetsspråklige. Spørsmålet til
de faglige rådene var som følgende: ”Hvordan vil faglig råd vurdere kompetanse i et annet
fremmedspråk opp mot kompetanse i engelsk?”
Rådet diskuterer saken, og er enige om at engelsk er et arbeidsspråk innen restaurant- og
matfagsbransjen. Kunnskap om engelsk blir ansett som svært viktig i fagmiljøene.
Vedtak:
Faglig råd for restaurant- og matfag anser engelsk som en nødvendig kunnskap innen vårt
utdanningsprogram, også for voksne minoritetsspråklige. Sekretær sender rådets svar
innen fristen.
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13.1.12 Eventuelt
- Til rådsmøtet 27. mars begynner vi kl. 10, lunsj kl. 12 og avslutter kl. 15.
- Grete Sandvik orienterer om Feed-prosjektet som omhandler kompetanse i matindustrien.
Prosjektet er sponset av KD og flere organisasjoner deltar. Hovedfokus er hvilken kompetanse
industrien trenger i framtida. Et funn så langt er at industrien trenger teknisk kompetanse.
Prosjektet vurderer å søke kryssløp fra TIP til industriell matproduksjon. Til neste møte inviteres
Cecilie Hänninen i rådet til å presentere prosjektet og funnene som er gjort.

