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Oppfølging av UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv 
 
 
 
På oppdrag for Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), har 4 av de faglige rådene blitt bedt 
om å komme med innspill til Kultur- og kirkedepartementets oppfølging av Unescos konvensjon 
om immateriell kulturarv, ref KKDs brev av 25.mars 2008. Dette gjelder følgende råd; 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk 
Faglig råd for restaurant- og matfag 
Faglig råd for naturbruk 
Faglig råd for design og håndverk 
 
Avdeling for fag og yrkesopplæring i Utdanningsdirektoratet fungerer som sekretariat for SRY og 
de faglige rådene. Direktoratet oversender et samordnet innspill fra disse som svar på KKDs brev 
av 25.mars 2008 og oppfølging av UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv. 
 
SRY og de faglige rådene ser med interesse på oppfølgingen av konvensjonen, og ved denne 
anledning er det særskilt faglig råd for naturbruk og faglig råd for design og håndverk som har 
kommet med innspill, se vedlegg 1 og 2. 
 
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk og faglig råd for restaurant- og matfag er interesserte i 
oppfølgingen og arbeidet KKD nå setter i gang, men de har dessverre ikke hatt anledning til å 
behandle denne saken i rådene i denne omgang. 
 
SRY og de faglige rådene vil ha fokus på opplæringsspørsmål knyttet til oppfølgingen av 
konvensjonen og ønsker å bli tatt med på råd i KKDs videre arbeid med dette. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
  
  
Anne Katrine Kaels Marianne Westbye 
avdelingsdirektør rådgiver 
 
Vedlegg; 

1. Innspill fra faglig råd for naturbruk 
2. Innspill fra faglig råd for design og håndverk 
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