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Sak 3.1.15 Gjennomgang av tilbudsstrukturen
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Sak 5.1.15 Revidert læreplan vg1
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Sak 9.1.15 Eventuelt

Sak 1.1.15

Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden v/ rådsleder

Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes
Sak 2.1.15 Valg av ny nestleder
Eddy Kjær (NHO Reiseliv) er i permisjon til 1.september. Nestleder Karin Lund fungerer som leder
i Eddy Kjærs permisjonstid. Arbeidsgiversiden foreslår ny nestleder og rådet velger.
Forslag til vedtak:
Foreligger ikke
Sak 3.1.15 Gjennomgang av tilbudsstrukturen
Det faglige rådet har mottatt forslag til organisering av arbeidet med gjennomgang av
tilbudsstrukturen. Sakspapirene ble sendt ut 8.januar.
På fellesmøtet 22.januar ble Utdanningsdirektoratets forslag på organisering av gjennomgangen
av tilbudsstrukturen presentert for ledere og nestledere av rådene, samt SRY. Etter anmodning
fra partene i arbeidslivet har direktoratet forlenget fristen for å komme med skriftlige innspill til
21. februar 2015.
På fellesmøtet kom det opp mange innspill knyttet til oppnevning av arbeidsgrupper, men det var
ingen innspill som utfordret den jobben de faglige rådene skal gjøre. Arbeidet med
utviklingsredegjørelsen i de faglige rådene er en helt sentral del av gjennomgangen, og det er
viktig at den jobben kommer i gang. Direktoratet vil derfor arbeide videre med bestillingene til de
faglige rådene.
Vi ber om innspill på organiseringen av, og mandatet til arbeidsgruppene. Når det gjelder
organiseringen ber vi om innspill til hvilke næringer og bransjer som deler utfordringer knyttet til
de respektive utdanningsprogrammene. Når det gjelder mandatet for arbeidsgruppene ber vi om
innspill til hvilke utfordringer og temaer som kan drøftes i arbeidsgruppene.
Vi mottar også gjerne innspill fra partene til å identifisere kompetansepersoner som kan tenkes
en rolle i arbeidsgruppene. Hovedorganisasjonene vil bli spurt om å foreslå sine representanter.
Sakspapirer:
Forslag til organisering av arbeidet
Forslag til vedtak:
Foreligger ikke
Sak 4.1.15

Rådets prioriteringer og arbeid i 2015
AU har laget er forslag til en handlingsplan for 2015 og 2016, samt sett på
sammensetningen i arbeidsgruppene våre. Rådet bør drøfte og ta stilling til hvordan
vi best kan rigge oss for de arbeidsoppgaver som står foran oss, og særlig med
tanke på gjennomgangen av tilbudsstrukturen.

Sakspapirer:
-

Forslag til handlingsplan
Forslag til fordeling i arbeidsgrupper

Forslag til vedtak:
Foreligger ikke
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Sak 5.1.15

Revidert læreplan vg1
Med tanke på det igangsatte arbeidet med tilbudsstrukturen ber
Utdanningsdirektoratet rådet ta stilling til om utkastet til læreplanen for Vg1 service
og samferdsel skal sendes ut på høring som planlagt, eller om det er mer
hensiktsmessig å vente på utfallet av gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Utkast
til revidert læreplan er vedlagt som grunnlag for rådets anbefaling i denne
saken. Frist for å sende utkastet på høring vil bli utsatt fra 23. januar til 9. februar
i påvente av rådets vurdering.
Sakspapirer:
- Brev fra Utdanningsdirektoratet
- Høringsutkast læreplan Vg1

Forslag til vedtak:
Faglige råd for service og samferdsel ønsker at utkastet til læreplan for Vg1 skal sendes på høring
som planlagt.
Begrunnelse:
Umiddelbart kan det synes hensiktsmessig å vente på utfallet av gjennomgangen av
tilbudsstrukturen. Det er imidlertid vanskelig å forutse på nåværende tidspunkt hvilke endringer
som kan komme ut av denne prosessen og når disse vil iverksettes. Behovet for fornying/revisjon
av eksisterende læreplan er så stort at det vil være meget uheldig å utsette høringsprosessen.
Rådet har jobbet lenge, også i forrige periode, for å få til denne revisjonen. Behovet kom tydelig
fram i den undersøkelsen som ble gjort i forkant av søknaden om revisjon av læreplanen.
Eksisterende læreplan er fra 2005. Det har vært en rivende utvikling innen våre fag på disse 10
årene. For arbeidet med å gjøre programfagene på Vg1 mer relevante, vil det være meget
uheldig med en utsettelse av denne læreplanrevisjonen. Vi viser ellers til begrunnelser gitt i
søknaden og som førte til at den ble godkjent og læreplangruppen ble nedsatt i august 2014.
Sak 6.1.15

Avslag på søknad om tverrfaglig eksamen på Vg1
Kunnskapsdepartementet skriver at «(…) I ovenstående gjennomgang av
eksamensordningen er det gjort rede for de grunnleggende føringene for eksamen
innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i LK06. Disse føringene kan ikke
uten videre fravikes av Direktoratet. Søknaden om å gjeninnføre eksamen på Vg1
yrkesfaglig utdanningsprogram innvilges derfor ikke.»
AU foreslår at rådet drøfter hvordan vi kan ta denne saken videre.
Sakspapirer:
- Brev fra Utdanningsdirektoratet

Forslag til vedtak:
Faglig råd Service og samferdsel sender en skriftlig henvendelse til de andre faglige rådene hvor
vi ber om tilbakemelding på vårt forslag og søknad om tverrfaglig eksamen på Vg1.
Sak 7.1.15

Høring – NOU 2014:14 Fagskolen – er attraktivt utdanningsvalg
Fagskoleutvalget leverte sin innstilling, NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt
utdanningsvalg, til kunnskapsministeren 15. desember 2014.
Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2014:14 Fagskolen – et
attraktivt utdanningsvalg.
Sekretariatet ber om at de faglige rådene selv vurderer om de ønsker å avgi
høringsuttalelse i saken. Fagskolenivået er en tertiærutdanning og ligger utenfor
rådenes ansvarsområde. Fagskolen er allikevel et viktig tilbud til fagarbeidere som
ønsker videreutdanning.
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Saksdokumenter (link):
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing-om-fagskolen---nou-201414/id2356596/?regj_oss=10
Høringsfrist: 25.3.2015
Forslag til vedtak:
Faglig råd for service og samferdsel avgir ikke høringssvar. De enkelte organisasjonene avgjør
selv om de avgir høringssvar.
Sak 8.1.15 Orienteringssaker:
Publisering av NIFU-rapporten «Opplæringskontorene i fag- og yrkesopplæringen –
avgjørende bindeledd eller institusjon utenfor kontroll?»
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/Opplaringskontorene---et-avgjorende-bindeledd-i-organisering-avnorsk-fag--og-yrkesopplaring/
Tildeling av VOX midler http://www.vox.no/Tilskudd/Ni-fylker-fikk-stimuleringsmidler-til-videregaaendeopplaring-for-voksne/
Mottatte innspill knyttet til FRSS sine fag v/rådssekretær
Statusoppdatering for arbeidet med Meld. St.20 (2012-2013) På rett vei (Vedlagt: Brev til
de faglige råd om status for arbeidet av dato 18.desember 2014)
Gjennomgang av prosess for føring av reiseregninger v/lærlinger
Fellesmøte mellom SRY og ledere og nestledere i faglige råd 04.12.14 (Vedlagt: Referat
fra fellesmøtet)
Fellesmøte mellom SRY og ledere og nestledere i faglige råd 22.01.15 (Vedlagt: Agenda
for fellesmøtet)
Oppdatert flytskjema v/rådssekretær
Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering
Sak 9.1.15

Eventuelt
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