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Referat – møte 2-2015 i Faglig rad for
teknikk og industriell produksjon.
Sted: Utdanningsdirektoratet, Oslo
Tid:

22.04.2015 – 10.30-16.00

Til stede
Liv Christiansen
Tone Kjersti Belsby
Ellen Møller
Gunnar Bjørntvedt
Lasse Lilleødegård
Guri Amundsen
Jarle Kristoffersen

Ikke til stede

Liv Sommerfeldt
Jarle Kristoffersen
Anne Beth Gilje Løland

Fellesforbundet
Norsk Industri
Skolenes Landsforbund
Norsk bilbransjeforbund
Fellesforbundet
KS
Fagforbundet
Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet
Fagforbundet
Norsk olje og gass

Are Solli
Kristian Nygård Svartås
Per Chr. Stubban

El- og IT-forbundet
EO
NHO Sjøfart

Thorbjørn Formo

Anita Østro
Jan Frigge Lindgren
Nina Helland
Geir Johansen
Levi Dragerengen

Fra Utdanningsdirektoratet
Olav Reiersen

Sak 14-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 15-15 Referat fra møte 2-2014
Sak 16-15 Gjennomgang av tilbudsstrukturen, nye utviklingsredegjørelser
Sak 17-15 Oppfølging av utviklingsredegjørelsen
Sak 18-15 Utstyrsstipend for TIP-elever
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Sak 19-15 Høring om vurdering og fraværsgrenser
Sak 20-15 Eksamen på Vg3 opplæring i bedrift
Sak 21-15 Fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram
Sak 22-15 Revisjon av bestemmelser om fagprøven, svenneprøven og kompetanseprøven
Sak 23-15 FEF arealmodell
Sak 24-15 Informasjonssaker
Sak 25-15 Eventuelt

Sak 14-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent

Sak 15-15 Referat fra møte 2-2014
Godkjent

Sak 16-15 Gjennomgang av tilbudsstrukturen, nye utviklingsredegjørelser
Sekretæren og medlemmer i AU redegjorde for situasjonen og planene.

Gjennomgang av tilbudsstrukturen
Faglig råd sendte etter sist møte en uttalelse om at rådet var uenig i å opprette de foreslåtte arbeidsgruppene.
SRY har i ettertid vedtatt en plan for det videre arbeidet med gjennomgangen, hvor opprettelse av
arbeidsgruppene er en del av planen.
Det ble ytret noe frustrasjon over måten Utdanningsdirektoratet har planlagt og fremlagt denne saken. Flere
medlemmer har liten tro på at arbeidsgruppene kan komme med konstruktive bidrag som ikke de faglige rådene
vil komme med. Det ble hevdet at det er uklare grenser mellom oppgavene til de faglige rådene generelt, arbeidet
med utviklingsredegjørelsene og oppgavene som de planlagte arbeidsgruppene skal utføre. Noen medlemmer
ytret at det er bra at fagopplæringen ses på med flere øyne, og hadde derfor tro på at disse arbeidsgruppene kan
få en positiv rolle.

Utviklingsredegjørelsene
Startpakker for fagene med statistikk og henvisning til den forrige utviklingsredegjørelsen er sendt medlemmene.
De få gjenstående fagene vil bli sendt ut med det første. Arbeidsgruppene skal med bakgrunn i startpakkene og
tidligere utviklingsredegjørelse utarbeide nye. Det vil komme oppdrag om dette. Ledelsen av rådet oppfordret
lederne av arbeidsgruppene til å innkalle til møter før sommerferien slik at arbeidet kommer igang.
Det ble under sak 16 informert om to planlagte todagers møter 3. og 4. september og 21. og 22. oktober, som en
følge av økt arbeidsmengde i disse sakene.
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Sak 17-15 Oppfølging av utviklingsredegjørelsen
Arbeidsgruppene informerte.
Læreplanen i Vg1 TIP
Tone Belsby redegjorde om arbeidsgruppene aktivitet siden sist. Det er avholdt et møte og et besøk på Strømmen
videregående skole. Skolebesøket var viktig for å få bedre kunnskap om praktiseringen av Vg1 til det videre
arbeidet i arbeidsgruppen. Gruppen tar sikte på å ha en innstilling til saken på det planlagte TIP-møtet i oktober.
Arbeidsgruppen ber om et møte med Faglig råd for elektrofag for å diskutere ny teknologi.

Bil og kjøretøy
Arbeidet i arbeidsgruppen starter opp igjen etter avklaring om videre prosess.
Møbel- og tekstilfag
Elisabeth Lange har gått inn igjen i gruppen. Ny purring på FRBA om felles møte.
Industriteknologi
Et forslag om spørreundersøkelse til bedrifter, opplæringskontor og skoler ble lagt frem
Vi må bruke opplæringskontorene som bindeledd mot bedriftene. Spørsmål bør ikke sendes til ledere, som ofte
ikke kan svare. Spørreskjemaer må ikke erstatte rundebordskonferanser o.l. Vi får mer ut av folk ved å snakke med
dem direkte.

Sak 18-15 Utstyrsstipend for TIP-elever
Vedtak
FRTIP støtter forslaget Fagforum for TIP i Hedmark.

Sak 19-15 Høring om vurdering og fraværsgrenser
Vedtak
FRTIP uttaler seg ikke i denne saken.

Sak 20-15 Eksamen på Vg3 opplæring i bedrift
Bjørn Bjelke fra vurderingsavdelingen i Utdanningsdirektoratet innledet.
Vedtak
AU utformer en søknad om å innføre eksamen på Vg3 opplæring i bedrift for fag i utdanningsprogram for teknikk
og industriell produksjon. Denne sendes når forskriften er endret. Søknadsutkastet sendes medlemmene til
uttalelse før det sendes til Utdanningsdirektoratet.

Sak 21-15 Fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram
Vedtak
Medlemmene i FRTIP sender innspill til sekretæren innen 15. mai.
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Ellen Møller utarbeider et utkast til utsagn som behandles på AU-møtet 18. mai. (Svarfristen er utsatt til 19. mai.)

Sak 22-15 Revisjon av bestemmelser om fagprøven, svenneprøven og
kompetanseprøven
Vedtak
Medlemmene sender innspill til AU som fatter et vedtak på AU-møtet 18. mai. (Svarfristen er utsatt til 20. mai.)

Sak 23-15 FEF arealmodell
Svaret fra Utdanningsdirektoratet ble tatt til etterretning.

Sak 24-15 Informasjonssaker
Viktige begivenheter:




Rundebordskonferanse om melding til Stortinget om livslang læring og utenforskap 4. mai.
Fra de faglige rådene deltar: Svein Harald Larsen, leder i FREL, Marianne Monsrud, leder FRDH, Halvor
Langseth, nestleder i FRBA og Tonje Torbjørnsen, leder i FRHO.
Startkonferanse - Kuben yrkesarena i Oslo, 26. mai kl. 09-14.
Alle medlemmene i FRTIP er invitert til å delta. Se e-post sendt dere 16. april.

Sak 25-15 Eventuelt
Ingen saker.
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