Vår saksbehandler: Mari Bakke Ingebrigtsen

Vår dato:
02.11.2017
Vår
referanse:
2017/71

Deres dato:
Deres
referanse:

Referat fra møte i Faglig råd bygg- og anleggsteknikk
Mandag 18. september 2017 kl. 12.30 til 15.00.
Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm.

Medlem

Representerer

Jørgen Leegaard
Thomas Norland
Terje Eikevold
Anne Jensen
Rune Berg
Hege Skulstad Espe
Marie Slåen Granøien
Brede Edvardsen
Terje Larsen
Inge Rasmussen
Marit Lensjø
Ola Ivar Eikebø
Live Tronstad
Varaer
Caroline Khourty Nilsen
Kari Silsand Wilsgård
Hilde Karin Flotoft
Jarle Kristoffersen
Harald Braathen
Anita Paula Johansen
Jessie Strand Fagervoll
Arne Aulstad

BNL
BNL
MEF
NHO Service
YS
Fellesforbundet
Fellesforbundet
Norsk Arbeidsmandsforbund
Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet
Skolenes Landsforbund
KS
Elevorganisasjonen

Fra Utdanningsdirektoratet
Mari Bakke Ingebrigtsen
Forfall:
Turid Borud
Thore Sveum (Vara)
Knut Birger Andersen (Vara)
Susanne Ramsland (Vara)
Petter Høglund (Vara)
Matz Antonsen (Vara)

BNL
BNL
MEF
Fagforbundet
Fellesforbundet
Norsk Arbeidsmandsforbund
KS
KS
Avdeling for fag- og
yrkesopplæring
KS
KS
Fellesforbundet
Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet
Skolenes Landsforbund
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Dagsorden:
51-17

Godkjenne innkallingen til dagens møte
Presentasjonsrunde av medlemmer og varaer
Mari Ingebrigtsen innledet.
Vedtak:
Rådet godkjenner innkallingen.

52-17

Godkjenne referatet fra møtet 10. august 2017
Referatene ligger på: https://fagligerad.no/frba/
Mari Ingebrigtsen innledet, ingen kommentarer til referatet.
Vedtak:
Rådet godkjenner referatet.

53-17

Konstituering av faglig råd
Mari Ingebrigtsen innledet til saken. I henhold til mandat og retningslinjer for
samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og Utdanningsdirektoratet konstituerer rådet
seg selv.
Vedtak:
Rådet velger Jørgen Leegaard (BNL) som leder i to år, Hege Espe (Fellesforbundet) som
nestleder i to år og Marit Lensjø (Skolenes Landsforbund) som medlem i arbeidsutvalget
for to år.

54-17

Behov for observatører
Noen av de faglige rådene har tidligere hatt observatør(er) til faglige råd. Observatører
kan være representanter fra andre offentlige myndigheter. FRBA ser ikke behov for
observatører.
Vedtak:
Rådet ser ikke behov for observatører i rådet.

55-17

Orienteringssaker:
Gjennomgang av rådets mandat og retningslinjene for arbeidet
De faglige rådene har fått nytt mandat for oppnevningsperioden 2017–2021. I tillegg er
det utviklet nye retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og
Utdanningsdirektoratet. Sekretariatet innledet til saken.
FRBA ønsker et system som gjør at rådene kan følge status for de saker som behandles i
Udir. Leder følger opp dette videre og vil orientere rådet.
Høring om tilbudsstrukturen
Rådet har levert høringsuttalelse. Alle uttalelser kan leses her https://www.udir.no/omudir/hoyringar/#131
Boreriggoperatørfaget
Rådet har sendt henstilling til Udir om at søknaden boreriggoperatørfaget som nytt
lærefag blir behandlet som en egen sak, uavhengig av høringen
og spørsmålet om fordypning.
NOKUT: forespørsel om sakkyndig i murerfaget
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Rådet sendte (brev d. 24.8.17) forslag til sakkyndig.
Møteplan 2017
Rådet bytter møtedatoer fra opprinnelig 2.11 til 1.11 og opprinnelig 7.12 til 6.12.
Sekretariatet sender ut innkalling i outlook. Møtedatoer etter nyttår vil bli annonsert i
løpet av oktober-november.
Rådsmøte
Rådsmøte

56-17

01.11.2017
06.12.2017

Planlegging av rådets arbeid
Sekretariatet ønsker at de faglige rådene starter drøfting av viktige arbeidsoppgaver i
tiden som kommer. Følgende punkter ble løftet frem som viktige saker i kommende
oppnevningsperiode:
Arbeid med læreplaner
- Faglig råd har avgjørende innflytelse på Vg3-læreplanene, dette vil kreve mer
involvering og arbeid for rådet.
- Udir jobber med kjerneelementer i fellesfagene. Rådet ønsker svar på om det i
arbeidet med læreplaner på yrkesfag også skal settes kjerneelementer.
- Ny læreplanstruktur og retningslinjer for læreplanarbeid. Viktig at rådet involveres
på riktig tidspunkt.
- Rådet ønsker å invitere læreplanavdelingen til rådsmøtet 1.november.
Andre tema
- Elevorganisasjonen foreslår at rådet initierer et arbeid på å kartlegge
stipendordningen og de snittkostnader som elever på bygg- og anleggsteknikk
har. Mange elever må betale selv for mye utstyr.
- Fagskoler og forslag til endringer på dette området.
- Teknologisk utvikling og fagarbeiderens rolle i arbeidslivet i fremtiden. Aktuelt
tema for neste utviklingsredegjørelse.
- Faktorer som påvirker søkningen til fagene våre.
- Utstyrssituasjonen.
- Generelt arbeide med kunnskapsgrunnlaget som underbygger de ulike temaene
som rådet er opptatt av.
Forslag til vedtak:
AU tar innspillene med i videre planlegging av rådets arbeid.

57-17

Høring – forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om fag- og
svenneprøven.
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift til
opplæringsloven om fag-, svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøven.
Høringsfrist er 16. oktober 2017
Lenke: https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#133
Jørgen Leegaard gikk gjennom forslag til høringsuttalelse. Uttalelsene er drøftet i møte
sammen med FREL og FRTIP. Formålet er at disse rådene er enig i de viktigste
prinsippene.
Rådet hadde kommentarer til følgende punkter i utkastet:
-

Noen avvikende synspunkt på nr. 4.1.3 – om at alle i nemda skal være til stede
ved prøvestart.

Side 4 av 4

-

4.1.4 Noe uenighet om det skal være en generell bestemmelse for unntak for
fellesfag eller ikke.
4.2.4 Svaret bør være NEI.

Organisasjonene bruker tid på å drøfte høringsspørsmålene, og sende konkrete innspill
som kan tas med i uttalelsen til Jørgen Leegaard innen 9.oktober.

58-17

Forslag til vedtak:
Jørgen sender utkastet ut til rådet med frist for tilbakemelding 9. oktober.
Rådsmedlemmene kommer eventuelt med konkrete tekstinnspill.
Sakkyndige for å vurdere utenlandsk utdanning i malerfaget og betongfaget
NOKUT ønsker flere sakkyndige til malerfaget og betongfaget.
Betongfaget
To engasjement er avsluttet. Asle Hermansen var sakkyndig og Sjur Martin Alvsåker var
vara for Asle.
Asle Hermansen var foreslått av EBA. EBA foreslår derfor navn til både et nytt medlem og
vara.
Malerfaget
Faglig råd kom i forrige runde med forslag til 2 personer. NOKUT fant selv den siste
sakkyndige basert på Utdanningsdirektoratets register over fagpersoner.
NOKUT har per i dag kun 3 sakkyndige i faget, og NOKUT ønsker minst 1 vara i faget.
BNL foreslår navn på en eller flere sakkyndige (sakkyndig og vara) til malerfaget.
Forslag til vedtak:
BNL sender forslag til sakkyndige i betongfaget og forslag til sakkyndige i malerfaget.
Forslagene sendes til NOKUT via Mari Bakke Ingebrigtsen.
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Eventuelt

