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Arvid Eikeland (leder), Fellesforbundet
Daniela Dobbert, Fagforbundet
Audun Stautland, Norges Fiskarlag
Astrid Mikalsen, Norsk
Sjømannsforbund
Trine-Merethe Paulsen,
Utdanningsforbundet
Lasse Røed, Skolens landsforbund

Arb. taker

Ped. pers

Solveig Skogs, Spekter

Randi Eikevik, Norges Fiskarlag

Knut-Eirik Svendsen, Skolenes
landsforbund

Kim Unstad, Utdanningsforbundet
Andre org.

Inger Anita Smuk, Norske
Reindriftssamers Landsforbund

KS
Elevorg.

Bodil Onsaker Berg, KS

Sekretariat

Ragnhild Skarholt Bølviken,
rådssekretær

Habiba Elisabeth Stray

DAGSORDEN
1.1.16
Vedtak:
Godkjent

Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.1.16
Gjennomgang av tilbudsstrukturen/utviklingsredegjørelsen
Saken ble delt i tre deler:
a) Orientering fra gruppediskusjoner 3.2.2016
b) Overordnede diskusjoner – Vg1 naturbruk og Vg3 studieforberedende naturbruk
c) Framdriftsplan
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a) Orientering fra gruppediskusjoner 3.2.2016
Grønn og blå arbeidsgruppe orienterte om gårsdagens gruppediskusjoner.
b) Overordnede diskusjoner – Vg1 naturbruk og Vg3 studieforberedende naturbruk
Kort oppsummering fra diskusjon om Vg1 naturbruk:
- Mange i blå sektor ønsker at Vg1 skilles, men tror ikke dette er realistisk
- Blå sektor føler seg ikke hjemme i betegnelsen «naturbruk»
- Læreplanen har et forbedringspotensial
- Læreplanen har et stort handlingsrom, men ikke alle ser handlingsrommet – hva kan
gjøres for å bedre dette? Endre læreplanen eller kommuniseres annerledes? Bør det
arrangeres nasjonale samlinger?
- Det er mange praktiske mål i læreplanen – dette er positivt, og noe vi må ta vare på
Kort oppsummering fra diskusjon om studieforberedende Vg3 naturbruk:
Rådet mener at Vg3 studieforberedende naturbruk bør videreføres. Tilbudet er positivt i
rekrutteringsøyemed. Det kan også være en fin måte å kombinere teori og praksis på.
Rådet ble minnet på følgende viktige lenker:
 Utviklingsredegjørelsen del og bestilling utviklingsredegjørelsen del 2:
http://fagligerad.no/ur/
 Referater fra møter i de yrkesfaglige utvalgene: http://fagligerad.no/tilbudsstruktur/
c) Framdriftsplan
Rådet la en framdriftsplan fram mot fristen 15. april.
Vedtak:
Rådet legger opp til følgende framdriftsplan fram mot fristen 15. april:
- Rådet avventer vurdering av strukturell endring på Vg1 naturbruk til eventuelle innspill fra
de yrkesfaglige utvalgene.
- Det nedsettes en arbeidsgruppe som ser på Vg1-læreplanen, og kommer med innspill til
utviklingsredegjørelsen del 2. Gruppa bes spesielt å vurdere terminologien dyr.
Arbeidsgruppa består av Trine Merethe Paulsen og Bodil Onsaker Berg.
- Arbeidsgruppene referer fortsatt selv i arbeidsgruppemøter. Bodil Onsaker Berg tar ansvar
for referater fra grønn gruppe, Trine Merethe Paulsen og Kim Unstad tar ansvar for
referater fra blå gruppe.
- Rådet får sekretærbistand til arbeidet med utviklingsredegjørelsen fra 1. mars 2016. Dette
innebærer bl.a. bistand til å «sy sammen» de ulike delene av utviklingsredegjørelsen,
skrive ut fulltekst fra stikkord og arbeidsgruppereferater, og skrive de generelle og
overordnede delene som rådet har diskutert i plenum.
- Det legges opp til et nytt todagersmøte 6.-7. april, med fokus på utviklingsredegjørelsen.
Eventuelle eksterne inviteres til dag 1. Utkast til de ulike delene av utviklingsredegjørelsen
må foreligge i forkant av møtet.
3.1.16
Høring - forslag til læreplaner i Vg2 maritime fag, Vg3 matros og Vg3
motormann
Les og svar på høringsbrevet her:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/horing---forslag-tilendringer-i-lareplan-for-vg2-maritime-fag-vg3-matros-og-vg3-motormann/
Frist for å sende inn høringsuttalelser er 6. mars 2016.
Sekretariatets vurdering er at denne saken vil være mest relevant for FRTIP. De andre
faglige rådene vurderer selv om de ønsker å avgi høringssvar til saken.
Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes synspunkter på forslagene.
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Høringene er åpne for alle, og alle som ønsker det, kan sende innspill til oss.
Vedtak:
Rådet ser at det mangler flere sentrale aktører på høringslisten, og varsler Utdanningsdirektoratet
om dette. Rådet savner å bli involvert i prosesser om maritime fag, og tar dette opp med
sekretariatet.
Rådet har ingen merknader til høringsforslaget.
4.1.16
Forsøk 2+2-modell agronom og gartner
Rådet fikk tilsendt statusnotat fra Østlandsforskning med saksdokumenter til rådsmøtet. Notatet
sier noe om status i de ulike forsøksfylkene, men ikke om dette er en god modell.
Vedtak:
Følgende punkter videreformidles til Udir:
- Det bør avholdes en samling for fylkeskommunene i forsøket omtrent på samme tidspunkt
som i fjor. Referansegruppa for forsøket vurderer i tillegg å dra til Nordland for å høre mer
om status for forsøket der.
- Midtveis i forsøket bør det vurderes om forsøket skal supplere med flere fylkeskommuner.
- Rådet mener det bør vurderes å samle prøvenemdene i god tid før de skal i gang.
5.1.16
Søknad om dyrefag
FRNA har mottatt utkast til søknad om opprettelse av et nytt dyrefag. Søknaden ble tilsendt rådet
i forkant av møtet, og ble presenteres i FRNAs (ekstraordinære) møte om utviklingsredegjørelsen
3. februar 2016.
Vedtak:
Det var en nyttig diskusjon med søker i går. Rådet avventer ytterligere diskusjon til formell
søknad foreligger.
6.1.16
Fylkesbesøk 2016
FRNA har fått innvilget fylkesbesøk til Rogaland 14.-16. september 2016.
Daniela Dobbert orienterte kort om status i planleggingen, og fikk noen innspill fra rådet. Det er
viktig at også tidligere elever, næring og fagopplæringsseksjonen i fylkeskommunen tar del i
fylkesbesøket. I tillegg må det vurderes om noe av opplegget kan omhandle blå sektor.
Vedtak:
Daniela Dobbert fortsetter planleggingen av fylkesbesøket, og starter en arbeidsgruppe på
Øksnevad vgs. I tillegg undersøker hun om det er mulig å få til noe program om de blå fagene,
eksempelvis besøk på en blå skole.
7.1.16
Møte mellom ledere i faglige råd og Udir
I henhold til retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og
Utdanningsdirektoratet skal det avholdes administrative møter mellom ledere i de faglige
rådene og Utdanningsdirektoratet etter behov. Med bakgrunn i dette, har Arvid Eikeland
blitt innkalt til et møte med sekretariatets ledelse.
Direktoratet har følgende forslag til temaer:
1.
Hvordan fungerer rådet og sekretariatet?
 Arbeidsformer i rådet
 Sekretariatet
 Fellesmøter mellom faglige råd, direktoratet og SRY
2.

Store arbeidsoppgaver 2016
 Utviklingsredegjørelse del 2 og gjennomgang av tilbudsstrukturen
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3.

Andre endringsforslag fra det faglige rådet

Innspill til forebringer i samarbeidet mellom sekretariatet og det faglige rådet

Direktoratet vil også gjerne ha innspill hvis det er andre tema lederne ønske rå diskutere.
Rådet diskuterte spørsmålene, og leder Arvid Eikeland fikk innspill på tema/problemstillinger som
rådet ønsker at han skal ta opp i møtet med sekretariatets ledelse. Rådet var enige i at FRNA er
et velfungerende råd, men at det er enkelte utfordringer knyttet til bl.a. rådsmedlemmenes
ressurser til arbeidet, problemstillinger som går utover den enkeltes primærfokus og mangel på
kompensasjon for arbeidet. Rådet må bli flinkere til å trekke inn eksterne i arbeidsgrupper, og
være bevisste på hvilke møter ulike rådsmedlemmer deltar på.
Vedtak:
Arvid Eikeland noterte seg noen stikkord fra rådet, som han skal videreformidle i møte med
sekretariats ledelse.
8.1.16
Informasjonsmøte og fellesmøte mellom SRY og faglige råd 17.2.2016
Årets første informasjonsmøte og fellesmøte mellom SRY og faglige råd avholdes
17.2.2017. Møtet blir avholdt på Scandic Oslo City Hotell. Tidsrammen for møtet settes
etter at vi har fått innspill til saker.
Som tidligere deles fellesmøte i en informasjonsdel der Utdanningsdirektoratet orienterer
om aktuelle saker, deretter følger fellesmøte mellom SRY og de faglige rådene med saker
initiert av rådene.
Direktoratet ber med om forslag til saker fra SRY og de faglige rådene til fellesmøtet.
Invitasjonen gjelder for leder og nestleder av faglige råd, samt en tredje representant fra
rådet. Rådet avgjør selv hvem som deltar.
Alle medlemmene (vara deltar kun hvis medlemmet selv ikke kan delta) av SRY kan delta
hvis ønskelig.
Forslag til saker og påmelding til møtet sendes til Secil Dogan (lærling) med kopi til Karl
Gunnar Kristiansen innen 5. februar 2016.
Basert på innspillene vil endelig agenda sendes ut 10. februar 2016.
Rådet tok en runde på aktuelle saker til fellesmøtet.
Vedtak:
Arvid Eikeland og Bodil Onsaker Berg deltar. Petter Nilsen kan ikke stille, og sekretær hører med
rådsmedlemmer som ikke er tilstede på rådsmøtet om noen av dem kan stiller, før hun melder på
de som skal delta fra rådet.
Rådet spiller inn overordnede/gjennomgående tema fra de faglige rådenes utviklingsredegjørelser
som tema til fellesmøtet, og da spesielt regionale kompetansesentre og moduler/voksne.
9.1.16

Orienteringssaker

9.1.16a
Sammendrag av utviklingsredegjørelsene for faglige råd
Utdanningsdirektoratet har sendt et sammendrag av de faglige rådenes utviklingsredegjørelser
del 1 (var vedlagt innkallingen). I sammendraget har direktoratet identifisert felles
problemstillinger og temaer samt mulige tiltak som rådene skisserer. Videre er det laget et kort
sammendrag av de respektive råds redegjørelse.
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Rådenes redegjørelser er i sin helhet publisert på http://fagligerad.no/ur/
9.1.16b

Referat fra fellesmøtet mellom Kunnskapsministeren SRY og ledere og
nestledere i faglige råd 3.12.2015.
Referatet var vedlagt innkallingen.
9.1.16c
Overganger fra studieforberedende til yrkesfaglige utdanningsprogrammer
Udir har svart på første del av oppdragsbrev 02-15 Overganger fra studieforberedende til
yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående opplæring (var vedlagt innkallingen).
Direktoratet foreslår i brevet utprøving av ulike modeller.
9.1.16d
Rapport om rekruttering til landbruket
Rekrutteringsutvalget nedsatt av Landbruks- og matdepartementet avga 27. februar sin rapport:
https://www.regjeringen.no/contentassets/a419268bf01e4245aaccfd15150043e5/rapport---oktrekruttering-til-landbruket-270116.pdf
Vedtak:
FRNA tar informasjonen til orientering.
10.1.16

Eventuelt

Møte med Landbruks- og matdepartementet (LMD)
LMD ønsker å få til et møte med rådet før fristen for utviklingsredegjørelsen del 2.
Vedtak:
Arvid Eikeland sender forslag til datoer til AU. Når AU er enige, videresendes disse til LMD.
Påminnelse i forkant av rådsmøter
Rådet får innkalling til rådsmøter en uke i forkant av møtene. Rådet ønsker å få en påminnelse
om neste rådsmøte to uker i forkant.
Vedtak:
Sekretær sender en påminnelse to uker i forkant av rådsmøter.
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