Vår saksbehandler: Avdeling for fag- og yrkesopplæring,
Stine Viddal Øi

Vår dato:
23.11.2017
Vår
referanse:
2017/100

Deres dato:
Deres
referanse:

Innkalling til rådsmøte torsdag 7. desember — møte 7/2017
Sted: Utdanningsdirektoratet
Kl. 12.00-16.00
(Fellesdel med andre faglige råd fra kl. 10.00-11.15 (lunsj 11.15-12.00) — se eget program)

Deltakere

Fra arbeidstakersiden
Håvard Galtestad, YS
Ole Christian Foss, Handel og Kontor
(møter fast frem til 1. mars 2018)
Christian Danielsen, Fagforbundet
Peter Hansen, Norsk
Transportarbeiderforbund
Marit Nilsen, Norsk
Arbeidsmandsforbund

Fra arbeidsgiversiden
Leif Aasum, Spekter
Runar Karlsen, NHO Service
Frode Vikhals Fagermo, KS
Janicke Stople, NHO Transport
Anne Røvik Hegdahl, Virke

Fra skoleverket/skoleeier
Erik Lysenstøen, Utdanningsforbundet
Solveig Eldegard, Utdanningsforbundet
Jørund Bjølverud, Skolenes landsforbund
Jan Tvedt, KS
Tove Karlsrud, KS

Andre organisasjoner
Philip Vogsted, Elevorganisasjonen
(vara)

Meldt forfall
Madeleine Fallang, Elevorganisasjonen
(vara møter)

Utdanningsdirektoratet
Stine Viddal Øi

Dagsorden for møte i Faglig råd for service og samferdsel 7/2017
Sak 0

EGEN AGENDA I AUDITORIET KL. 10.00-11.15

Sak 44.7.17 Godkjenning av innkalling og dagsorden, og referat fra forrige møte
Sak 45.7.17 Orienteringssaker
Sak 46.7.17 Innspill til høring – forslag til endringer i privatistordningen for
programfag på yrkesfag v/Solveig Eldegard
Sak 47.7.17 Høring – vurdering av behov for yrkesfagspesifikke deler i læreplanene i
norsk, engelsk og samfunnskunnskap
Sak 48.7.17 Godkjenning av søknad om fylkesbesøk 2018
Sak 49.7.17 Organisering av arbeidet med læreplasser og praksisplasser
Sak 50.7.17 Yrkesfagenes år 2018
Sak 51.7.17 Evaluering av fellesdel av rådsmøter
Sak 52.7.17 Eventuelt
Sak 53.7.17 Forslag til dagsorden på neste rådsmøte

Sak 44.7.17 Godkjenning av innkalling og dagsorden, og referat fra forrige møte
Forslag til vedtak:
Dagsorden og referat godkjennes.
FAGLIG RÅD FOR SERVICE OG SAMFERDSEL
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/
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Sak 45.7.17 Orienteringssaker
 Skoleringsseminar for nye rådsmedlemmer
Christian Danielsen, Erik Lysenstøen og Frode Vikhals Fagermo deltok.
 Status for tilbudsstrukturen
 Statistikknotat
 Yrkessjåførutdanningen
o Bekymringsbrev om redusert utstyrstilskudd til landslinjene
o Status for avklaring rundt rammer for kjøreopplæringen
o Endringer i yrkestransportforskriften v/Erik Lysenstøen
o Utdanningsstøtte til bussjåførutdanning v/ Janicke Stople
Sak 46.7.17 Innspill til høring – forslag til endringer i privatistordningen for
programfag på yrkesfag v/Solveig Eldegard
Utdanningsdirektoratet forbereder en høring med forslag til endringer i privatistordningen i
programfag på yrkesfag. Før forslaget sendes på høring ønsker direktoratet å informere faglige
råd om høringsutkastet.
Direktoratet ønsker å publisere høringen så snart som mulig og ber derfor om at saken tas opp på
rådsmøtene 6. og 7 desember 2017. Saken blir presentert på fellesdelen av rådsmøtene.
Eventuelle tilbakemeldinger gis innen 11. desember 2017.
Vedlegg: Utkast til høring – forslag til endringer i privatistordningen m/kommentarer
Forslag til vedtak
Rådet godkjenner innspillene, med eventuelle endringer. Fagansvarlig sender innspill til
direktoratet innen fristen.
Sak 47.7.17 Høring – vurdering av behov for yrkesfagspesifikke deler i læreplanene i
norsk, engelsk og samfunnskunnskap
Utdanningsdirektoratet ba arbeidsutvalgene (AU) i de faglige rådene om innspill til utkast til
høring om behov for yrkesfagspesifikke deler i læreplanene 8. november 2017. Bestillingen hadde
svært kort frist. AU sendte direktoratet svar 15. november 2017.
De ferdigstilte spørsmålene er planlagt at sendes ut på høring rundt 1. desember 2017.
Fagansvarlig sender høringsdokumentene til rådet så fort høringen er lagt ut.
Vedlegg: Brev til AU, Innspill til høring - yrkesfagspesifikke deler i læreplaner
Forslag til vedtak
Foreligger ikke
Sak 48.7.17 Godkjenning av søknad om fylkesbesøk 2018
Hensikten med fylkesbesøk er dialog mellom rådene og fylkeskommunene om utfordringer i
utdanningsprogrammet. Rammene for fylkesbesøkene er ikke fastsatt i retningslinjene, men har
tidligere vært gjennomført med inntil to overnattinger.
Sekretariatet er opptatt av å fordele eventuelle fylkesbesøk på flere fylker for å unngå at flere
faglige råd besøker det samme fylket. Vi ber derfor om at de råd som ønsker å søke om
fylkesbesøk vurderer flere fylker. Vi ber om at eventuelle søknader med budsjett oversendes
sekretariatet innen 1. januar 2018.
AU har utarbeidet en søknad om å gjennomføre fylkesbesøk i 2018. Fylkesbesøket er planlagt
gjennomført 4-6. juni 2018 og reisemålet er Hedmark.
Vedlegg: Søknad fylkesbesøk 2018
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Forslag til vedtak
Rådet godkjenner søknaden, med eventuelle endringer. Fagansvarlig sender inn søknad innen
fristen.
Sak 49.7.17 Organisering av arbeidet med læreplasser og praksisplasser
AU ber hvert rådsmedlem undersøke hvordan organisasjonen de representerer følger opp
samfunnskontrakten, og arbeider med læreplasser og praksisplasser generelt. Det legges opp til
en runde der rådsmedlemmene kan presentere sine funn.
Videre er det ønskelig med en diskusjon rundt hvilken rolle rådet kan spille i arbeidet med
læreplasser og praksisplasser.
Lenke til samfunnskontrakten for flere læreplasser 2016-2020 finner dere her:
https://www.regjeringen.no/contentassets/19ab875ae1a344fba3290d362c053112/samfunnskont
rakt_flere_laereplasser2016_2020.pdf
Indikatorrapporten for samfunnskontrakten 2017 finner dere her:
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2017/indikatorrapport-forsamfunnskontrakten-2017.pdf
Forslag til vedtak
Foreligger ikke
Sak 50.7.17 Yrkesfagenes år 2018
I forslaget til statsbudsjett, Prop. 1 S (2017-2018), står det at Kunnskapsdepartementet vil støtte
planleggingen og gjennomføringen av yrkesfagenes år i 2018. Formålet med yrkesfagenes år er å
bidra til oppmerksomhet om og økt status for fagopplæringen. Yrkesfagenes år skal arrangeres i
samarbeid med WorldSkills Norway og partene i arbeidslivet. Utover dette er det lite tilgjengelig
informasjon om hva yrkesfagenes år kommer til å innebære.
AU ber hvert rådsmedlem undersøke hvordan organisasjonen de representerer forholder seg til
yrkesfagenes år. Det legges opp til en runde der rådsmedlemmene kan presentere sine funn.
Det ønskes også innspill til aktuelle aktiviteter for rådet i forbindelse med yrkesfagenes år.
Forslag til vedtak
Foreligger ikke
Sak 51.7.17 Evaluering av fellesdel av rådsmøter
I denne oppnevningsperioden har det kommet en ny ordning der den første seansen av
rådsmøtene er felles for de rådene som har møter samme dag. Hensikten med fellesdelen er å
sikre dialog mellom de faglige rådene og med utdanningsmyndighetene. I etterkant av hvert
møte evaluerer sekretariatet fellesdelen, og rådet har mulighet til å komme med innspill til denne
evalueringen gjennom fagansvarlig.
AU-foreslår en diskusjon om hvordan rådet mener fellesdelen fungerer, og om det er ønskelig å
foreta endringer i ordningen.
Forslag til vedtak
Vedtakstekst utformes på bakgrunn av innspillene som kommer i møtet.
Sak 52.6.17 Eventuelt
Sak 53.6.17 Forslag til dagsorden på neste rådsmøte
AU oppfordrer rådet til å komme med ytterligere innspill til saker frem til neste planlagte AU-møte
7. februar 2018.

