
Siste nytt fra faglig råd med gjennomgang av 
den nye tilbudsstrukturen

Gunnar Bakke, nestleder FRRM 
Daglig leder, Baker- og konditorbransjens landsforening

FAGLIG RÅD FOR RESTAURANT- OG MATFAG
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/



Mandat og formål

• Opplæringslovens § 12-2 fastslår opprettelse av 
faglige råd:

• Departementet nemner opp faglege råd for fag- og 
yrkesopplæringa. Kvart fag eller fagområde som kan ha 
læretid i bedrift, skal vere knytt til eit fagleg råd. 
Departementet avgjer etter framlegg frå organet for 
samarbeid om fag- og yrkesopplæringa kva for faglege
råd som skal skipast, storleiken på råda, kva for fagleg
felt det enkelte rådet skal dekkje og reglement for 
oppgåvene til råda. 



Oversikt over medlemmer i faglig råd for restaurant- og matfag
Medlemmer Organisasjon Varamedlemmer Organisasjon
Espen Lynghaug NHO Mat og Drikke Øyvind Haram Sjømat Norge
Gunnar Bakke NHO Mat og Drikke Gry Anita Holsing NHO Mat og drikke
Ole Michael 
Bjørndal NHO Reiseliv Einar Øverås NHO Reiseliv

Astri Sjåvik KS (arbeidsgiver) Daniel Karlsrud KS (arbeidsgiver)
Eva Erichsen YS Kirsti Strømhaug YS
Jens-Petter Hagen Fellesforbundet Frank Schistad Fellesforbundet

Merete Helland Norsk Nærings- og 
Nytelsesarbeiderforbund Irene Heimtun Fagforbundet

Bjørn Johansen Norsk Nærings- og 
Nytelsesarbeiderforbund Jon Andre Pettersen Norsk Sjømannsforbund

Helga Hjeltnes Utdanningsforbundet Dina Gaupseth Utdanningsforbundet

Trond Urkegjerde Utdanningsforbundet Marit F. Danielsen Utdanningsforbundet

Eva Danielsen Skolenes Landsforbund Roard Arnt Fredlund Skolenes landsforbund

Torbjørn Mjelstad KS (skoleeier) Inger Jorunn Åsbø KS (skoleeier)
Lisbeth Sandtrøen KS (skoleeier) Geir Remme KS (skoleeier)
Sarah Solheim Elevorganisasjonen



Ansvarlig for følgende fag:

• Baker
• Konditor
• Fagarbeid industriell matproduksjon
• Kjøttskjærer
• Pølsemaker
• Fagarbeider sjømatproduksjon
• Slakter
• Ernæringskokk
• Ferskvarehandler
• Kokk
• Servitør



• FRRMs prioriterte områder årene 2017/2018:
• Oppfølging av det videre arbeidet med 

tilbudsstrukturen.
• Kvalitetssikring av vurderingsordningene. Det bør 

være en målsetting at fylkeskommunene jobber 
under relativt like forhold når det kommer til 
lokalt gitt eksamen. 

• Kartlegge utstyrs- og råvaresituasjon for de ulike 
lærefagene.

• Kvalitetssikring av alle veier mot fagbrev og 
kompetansebevis innenfor restaurant og matfag.



• Lærlingeordningen 2+2
• Lærekandidatordning (for lærevansker)
• Praksiskandidatordningen ( pgf. 3-5)
• Praksisbrevkandidatordningen ( lite motiverte)
• Fagbrev på jobb - Arbeidsplasskandidat ( off. betaler 

basistilskudd II)
• Modulbasert opplæring for voksne (prøveordning)
• Voksenlærling
• Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

Mange veier til yrkesfag:
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Ny yrkesfaglig tilbudsstruktur
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FRRM sitt forslag til ny tilbudstruktur
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Fra 2020 blir det gjort tre hovedgrep for å endre 
yrkesfagutdanningen:

•Antall utdanningsprogrammer utvides fra åtte til ti for å samle elever med likere faglig 
innhold. Målet er å gi økt faglig spesialisering og tidligere spesialisering.

•Regjeringen vil fase ut lærefag som nesten ikke har hatt lærlinger de senere årene: 
storurmakerfaget, industrisømfaget, idrettsanleggsfaget, støperifaget, garverifaget, 
industriell skotøyproduksjon og pianostemmerfaget.

•Flere elever skal få spesialisering fra første året. Flere programområder vil bli delt i 
andreåret for å gi økt spesialisering. For eksempel vil Vg2 Byggteknikk bli delt i Vg2 Tømrer 
og Vg2 Betong og mur. Vg2 Klima, energi og miljø blir delt i Vg2 Rør og Vg2 Tak, membran 
og blikkenslager. Vg2 Matfag blir delt i Vg2 Baker og konditor og Vg2 Industriell 
matproduksjon.

Regjeringens beslutning
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Oppdrag til de faglige rådene –

• Sluttkompetanse
• Beskrivelse av faget i et samfunnsperspektiv
• Progresjon i opplæringen
• Omfang av fag- og svenneprøven
• Betegnelse på faget 
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Hva skal skje framover?

Fastsette tilbudsstrukturen
(vinter 2018)

Utvikle 
læreplaner
H2018-H2019

Ta læreplaner i 
bruk
H2020 


