Vår saksbehandler: Mari Bakke Ingebrigtsen
E-post:
mari.bakke.ingebrigtsen@utdanningsdirektoratet.no
Tlf: 23301253

Vår dato:
22.10.2015
Vår referanse:
2015/86

Til medlemmer og varamedlemmer faglig råd service og samferdsel

Innkalling til rådsmøte torsdag 29.oktober - møte 5/2015
Sted: Thon Hotel Opera
Møtestart: kl. 10:00
Møter i arbeidsgrupper fra ca. kl. 13.15-15.30

Deltakere

Fra arbeidstakersiden
Cecilie Fragaat Ødegård, Handel og
Kontor
Terje Mikkelsen, Norsk
Arbeidsmandsforbund
Karin Lund, Fagforbundet

Fra arbeidsgiversiden
Anne Røvik Hegdahl, Virke
Eddy Kjær, NHO Reiseliv
Jan Tore Harlyng, KS
Marit Grøttheim, NHO Transport

Fra skoleverket/skoleeier
Svein-Willy Albertsen,
Utdanningsforbundet
Jørund Bjølverud, Skolenes
landsforbund
Per Ove Grannes,
Utdanningsforbundet

Andre organisasjoner
Jan Tvedt, KS

Meldt forfall
Svein Arne Bergh, Spekter
Håvard Galtestad, YS
Jan Sivertsen, NTF
Joakim Marthinsen,
Elevorganisasjonen

Utdanningsdirektoratet
Mari Bakke Ingebrigtsen
Anne Katrine Kaels

Dagsorden for møte i Faglig råd for service og samferdsel 5/2015
Sak 34.5.15 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden v/ rådsleder
Sak 35.5.15 Utviklingsredegjørelse del 1 og bestilling del 2
Sak 36.5.15 Utviklingsredegjørelse del 1 –vurderinger som ikke ble lagt frem på sist
rådsmøte
Sak 37.5.15 Høringsoppsummering og tilrådninger revidert læreplan vg1
Sak 38.5.15 Møtedatoer for 2016
Sak 39.5.15 Orienteringssaker
Sak 40.5.15 Eventuelt

Sak 34.5.15 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes
Sak 35.5.15 Utviklingsredegjørelse del 1 og bestilling del 2
Utdanningsdirektoratet gir noen muntlige tilbakemeldinger og deltar i diskusjon
sammen med rådet. Det vil i midten av november også komme en skriftlig
tilbakemelding sammen med en spisset bestilling for del 2.
Avdelingsdirektør Anne Katrine Kaels vil delta på denne saken.
Vedlegg: Levert utviklingsredegjørelse d.15.10.2015
Forslag til vedtak:
Faglig råd for service og samferdsel tar saken til etterretning.
Sak 36.5.15
Utviklingsredegjørelse del 1 –vurderinger som ikke ble lagt frem på sist
rådsmøte
Arbeidsgruppene orienterer om arbeid som ikke ble lagt frem i rådsmøte 1.oktober:
 Reiselivsfaget
 Resepsjonistfaget
 Logistikkfaget
 Yrkessjåførfaget
Vedlegg: Levert utviklingsredegjørelse d.15.10.2015. Det er mulig vurderinger for
logistikkfaget og yrkessjåførfaget ettersendes i forkant av rådsmøtet.
Forslag til vedtak:
Faglig råd for service og samferdsel tar saken til etterretning.

Sak 37.5.15 Høringsoppsummering og tilrådninger for revidert læreplan vg1
Oppsummering av høringsuttalelser til revidert læreplan for Vg1 Service og
samferdsel, og Utdanningsdirektoratets tilrådinger oversendes med dette til
gjennomsyn av faglig råd for Service og samferdsel.
Utdanningsdirektoratet vurderer høringsinnspillene som relativt positive til utkast til
ny læreplan for Vg1 service og samferdsel. Størst skepsis kommer primært fra
transportnæringen som etterlyser økt fokus på logistikk, reiseliv og transport i
formålet, som betegnelse i programfagene og i kompetansemålene.
Utdanningsdirektoratet ber det faglig rådet kommentere Utdanningsdirektoratets
tilrådinger, og særlig vurdere om vi skal effektuere disse endringene fra neste
skoleår, eller vurdere å foreslå større endringer i hele utdanningsprogrammet i
forbindelse med arbeidet med tilbudsstrukturen.
Utdanningsdirektoratet ber om tilbakemelding innen 30.10.2015
Vedlegg: høringsoppsummering og tilrådning fra Utdanningsdirektoratet
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Forslag til vedtak:
Faglig råd for service og samferdsel støtter Utdanningsdirektoratets tilrådninger, og at læreplanen
effektueres høsten 2016.

Sak 38.5.15 Møtedatoer for 2016
Forslag om møtedatoer for 2016 følger under. Det kan planlegges med fylkesbesøk andre
halvår 2016, med forbehold om budsjettbevilgninger.
AU-møter

Rådsmøter

SRY/Fellesmøter

26.januar

11.februar

4.februar

29.mars

7.april

18.februar (fellesmøte)

31.mai

9.juni

28.april (SRY-møte + fellesmøte)

30.august

8.september

2.juni

11.oktober

20.oktober (inkl. fylkesbesøk?)

15.september

22.november

2.desember

13.oktober (fellesmøte)
3.november
1.-2.desember (Euroskills)
8.desember (fellesmøte)

Andre datoer
22.-26.februar
1.mars
20.-29.mars
15.april

Vinterferie
Utvalgsrapporter leveres
Påskeferie
Overlevering av utviklingsredegjørelse del to

Forslag til vedtak:
Rådet vedtar møtedatoer for 2016.
Sak 39.5.15 Orienteringssaker:
SRY/URLU-rapport og tiltaksliste på Udir.no
SRY har sammen med Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning (URLU) laget
en rapport om hvilke tiltak og støtteordninger innen fag- og yrkesopplæring
funksjonshemmede og kronisk syke elever kan ha rett på.
Rapporten er nå publisert på Utdanningsdirektoratets nettside.
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Artikler/en-bedre-fag--ogyrkesopplaring-for-elever-med-nedsatt-funksjonsevne-og-kronisk-syke/ .
Det er også opprettet en egen side over de ulike tiltak og støtteordninger som er framstilt i
rapporten:
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Artikler/en-bedre-fag--ogyrkesopplaring-for-elever-med-nedsatt-funksjonsevne-og-kronisk-syke/oversikt-overtilskuddsordninger-og-stottetiltak-fra-utdanningsordninger-og-stottetiltak-frautdanningsmyndighetene-og-nav-per-2015/
I tråd med SRYs vedtak på møtet 23 september anbefaler vi at partene i arbeidslivet
sammen med utdanningsmyndighetene sprer kunnskap om de ulike tilskudd og
støtteordninger som finnes for funksjonshemmede elever og lærlinger.
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Behov for medlemmer til klagenemder: Logistikkfaget og kontor- og
administrasjonsfaget
Informasjon tidligere sendt på epost.
Møter i utvalg for kontor, handel og service
Vedlagt: referat møte 29.9.15
Møter i faglig råd høsten 2015
2.desember
Ordinært rådsmøte, m/julemiddag på Olympen
(AU-møte 17.nov)

Oppdatert flytskjema
Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering
Sak 40.5.15 Eventuelt

NB! Liste over pågående høringer AU har valgt å ikke ta med
- Høring, endringer i læreplanen for togelektrikerfaget
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