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Sak 24-14 Godkjenning av innkalling
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 25-14 Referat fra møte 2-2014
Godkjent.

Sak 26-14 Valg av ledelse i rådet
Ledelsen ble i september 2012 valgt for to år. Det ble derfor foretatt valg av ledelse for de resterende to årene.
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Ledelsen og arbeidsutvalget ble gjenvalgt for de neste to årene. Ledelsen består av:




Leder:
Nestleder:
AU-medlem:

Liv Christiansen
Tone Belsby
Ellen Møller

Sak 27-14 Kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 motormekaniker
Arbeidsgruppens innstilling ble forelagt.
Vedtak
FRTIP anbefaler kryssløpet. Ellen Møller utdyper begrunnelsen før den sendes til Utdanningsdirektoratet.

Sak 28-14 Kryssløp fra Vg2 design og tekstil til Vg3 industrisøm
Saken utsettes.

Saker som oppfølging av utviklingsredegjørelsene:
Sak 29-14 Læreplanen i Vg1 teknikk og industriell produksjon
AU foreslår at rådet nedsetter en gruppe som arbeider med dette. De kan ved behov hente inn råd fra eksterne.
Vedtak
Arbeidsgruppe som skal arbeide med saken ble nedsatt. Gruppen består av Gunnar Bjørntvedt, Guri Amundsen,
Tone Belsby, Liv Christiansen, Eilif Johansen og Liv Sommerfelt. Gruppen skal legge frem status for arbeidet på
rådsmøtene.

Sak 30-14 Teoriprøve i lærefagene
Vedtak
Rådet sender henvendelse til Utdanningsdirektoratet med forslag om hvilke fag som skal omfattes av utprøvingen.
AU utarbeider forslag til fag. Forslaget behandles på neste møte.

Sak 31-14 Felles Vg2 møbel- og treteknikk
Vedtak
Brevet med invitasjon til felles arbeidsgruppe som skal se på modell for tre- og møbelfag sendes til Faglig råd for
design og håndverk og Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk.

Sak 32-14 Nye fagbrev, sammenslåing av fag og revidering av læreplaner
Vedtak
De respektive arbeidsgruppene møtes for å foreslå en plan for det videre arbeidet.
Arbeidsgruppen for bil og kjøretøy ser på disse spørsmålene:
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Chassispåbyggerfaget legges under industrimekanikerfaget
Revidere læreplanen i Vg3 reservedelsfaget.
Revidere læreplanen i Vg2 kjøretøy og Vg3 lette kjøretøy.
Vurdere nye fagbrev i bilelektroniker og bilpleie- eller bilklargjørerfag.

Arbeidsgruppen for møbel- og tekstilfag ser på disse spørsmålene:


Gjøre tekofagene: industritapetserer, industritekstil – farging, industritekstil – garn, industritekstil –
trikotasje, industritekstil – fiskeredskap, industritekstil – vev om til særløp, eller eventuelt å foreslå andre
modeller.

Arbeidsgruppen for maritime ser på dette spørsmålet:


STCW-konvensjonen som et programfag på Vg2

Arbeidsgruppen for industriteknologi ser på dette spørsmålet:


Slå sammen plastfagene?

Sak 33-14 Fagprøven i matrosfaget
Per Christian Stubban har oversendt sak med klage på gjennomføringen av fagprøve.
Vedtak
Siden dette i praksis var knyttet til gjennomføringen av fagprøve i ett fylke, vil rådet henvise til klagesystemet. Per
Chr. og bransjen må dokumentere at dette er utfordringer i flere fylker. I så fall kan vi eventuelt sende det til
arbeidsgruppen for maritime fag for deretter å legge saken på nytt frem for FRTIP.

Sak 34-14 STCW-opplæring
Vedtak
Saken henvises til sak 32-14 hvor arbeidsgruppen for maritime fag skal se på dette spørsmålet.

Sak 35-14 Forsøk med Vg3 maritim innredning
Vedtak
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon anbefaler det foreslåtte forsøket med Vg3 maritim innredning
forutsatt at læreplassene garanteres og at det evalueres grundig. Det må vurderes om et slikt forsøk kan få
konsekvenser for fagarbeidere i faget dersom forsøket ikke resulterer i nytt fag.

Sak 36-14 Informasjonssaker
Det ble informert om følgende saker




Utprøving av vekslingsmodellen. I Oppland skal de starte utprøving I CNC-maskineringsfaget og
industrimekanikerfaget ved Raufoss vgs. I Oslo skal det prøves ut veksling i bilfaget, lette kjøretøy ved
Kuben vgs.
Utlysing: Midler til utvikling av flere læreplasser – se Udirs hjemmeside
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Arena for kvalitet i Fagopplæringen 2014. Konferanse i Tromsø 11. og 12. september.
Fellesmøte for ledere og nestledere i faglige råd på Maarud gård 27. og 28. august.
Kryssløp fra Vg1 elektrofag til Vg2 arbeidsmaskiner er fastsatt.

Sak 37-14 Eventuelt






Neste møte er endret fra 10. desember til 17. desember. Det vil avholdes hos Utdanningsdirektoratet i
Oslo og vil starte 11.30, og avsluttes med julemiddag fra 16.30 til 19.30.
Møteplan for året er meddelt og ligger på hjemmesidene. Sekretæren ber medlemmene gi beskjed i god
tid dersom det skulle komme opp noe som forhindrer deltakelse. Det var stort forfall til dette møtet.
Kran- og løfteoperasjonsfaget. Det er 21-årsgrense for å kjøre mobilkran, og dette medfører stort problem
for lærlingene som stort sett er yngre. FRTIP ber Utdanningsdirektoratet vurdere hvordan dette kan løses.
Sekretæren skriver henvendelse til Udir.
Vi mangler skolerepresentant klagenemnden i bilskadefaget.
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