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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
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
Noen punkter fra diskusjonen
Utdanningsdirektoratet v/ avdelingsdirektør Anne Katrine Kaels: Tilbakemeldingsdato fra direktoratet er
15.november, vi derfor forskutterer litt med å være tilstede i dagens rådsmøte. Ønsker å komme med noen
refleksjoner, og bidra i en diskusjon. Flere av fagene ser ut til å ha formidlingsutfordringer sett mot
arbeidslivets behov og potensiale. På hvilken måte skal utdanningstilbudene videreføres? Reiselivsfaget, og
forholdet mellom yrkesfag og studieforberedende. Kommet langt med et mulig forslag i retning mot
studieforberedende tilbud. Interessant å forfølge denne videre. Kontor- og administrasjonsfaget: Innholdet i
opplæringen og arbeidsmarkedet er utfordrende. Viktig å se nærmere på denne utdannelsen. På den ene
siden er det behov, på den andre siden er det noe med fordypninger som etterspørres. Det er en del søkere.
Salgsfaget: der ønsker vi oss noe. Å fly høyt er ønskelig. Skal det være noe tettere relasjon mellom det
offentlige og det private, så er salgsfaget en eksponent for det. En problemstilling som ser ut til å være
viktig innenfor disse fagene er prisen for en fagarbeider og de små marginene i markedet. Man ansetter de
man vil.
-

-

-

-

-

KS v/Harlyng: Positivt møte med elektrorådet vedr. IKT-fagene, ønsker å arrangere et felles
seminar.
Utdanningsforbundet v/Grannes: Spørsmålet om kostander treffer vi i møte med vekterselskapene
også. Hva med krav om autorisasjon? For disse yrkene burde myndighetene stille krav om
autorisasjon. Sikkerhet og beredskap er blitt så omfattende, at man må få en grundig utdannelse.
Rådet går mot å ha et vg2 løp som konsentrerer seg om sikkerhet- og beredskap.
Virke v/Hegdahl: Rådet har erfart at det å finne løsninger for kontor- og administrasjonsfaget er
veldig vanskelig. For salgsfaget mener vi at vi har prøvd å være spenstige, her ligger det et
potensiale.
KS v/Tvedt: Vi som har sett nærmere på resepsjonsfaget ser at løsningene også får konsekvenser
for kontor- og administrasjonsfaget. Viktig å se helheten her.
Fagforbundet v/Lund: Det er behov for noen endringer i IKT-servicefaget. Etterspørres ikke i stor
nok grad fordi innholdet ikke er oppdatert. Viktig å vite hva man vil i møte med elektro. Ikke bare
samsvar mellom hva elektrorådet vil og hva vi vil. Når det gjelder kontor- og administrasjonsfaget er
det partene som har et problem, når arbeidsgivere ikke vil ta i bruk kompetansen. Det er vanskelig å
foreslå løsninger her.
Utdanningsforbundet v/Albertsen: Salgsfaget erstattet butikkfaget. Meningen var at faget skulle
løftes opp på et nytt nivå, og åpne for salg av tjenester. Det har ikke slått til på denne måten. Jo
mer vi spesialiserer oss imot modulene i kjedeskolene, jo mer fjerner vi oss fra
Utdanningsdirektoratet v/ Kaels: Kontor- og adm. er utsatt for en enorm strukturell endring i
arbeidsmarkedet. Skal man kjempe imot eller skal man ri på bølgen? Hvor blir kandidatene av? Hvis
det er slik at elevene går mot studieforberedende i etterkant, kanskje det er den retningen det bør
gå? Salgsfaget: Konkrete forslag dere trekker frem ja, men løser det vårt problem? Skal eller skal
ikke kjedeskolene være en del av det offentlige utdanningssystemet? Bedriftsøkonomisk vs.
samfunnsøkonomisk. Vi trenger noen gode råd.
KS v/ Tvedt: IKT: Argumentene for å lage et eget utdanningsprogram er ganske gode. Samle drift,
teknikk etc. i et utdanningsprogram. Kontor: mange sliter med språkkompetanse. Går det an å finne
nisjer innen kontorfaget som gjør at man kan forsvare å ha et eget fag? Eks. arkiv, men det kan bli
veldig lite. Resepsjonsfunksjonen finnes i hvert fall.
Avsluttende refleksjoner fra Utdanningsdirektoratet: Vi er veldig interessert i rådets tanker, selv om
de ikke er ferdig belyst, eller selv om rådet ikke har konkludert. Vi må ikke glemme ungdommene i
refleksjonene, de som skal rekrutteres inn i utdanningene. Er det også noe med markedsføringen,
hvordan man pakker ting inn?
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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.
Punkter fra orienteringen:
Vurderingene for logistikkfaget og yrkessjåførfaget legges frem på neste rådsmøte.
Reiseliv: Arbeidsgruppen, representert ved NHO Reiseliv, Virke og KS, har utarbeidet forslag om å opprette
studieforberedende linje, reiseliv og språk. Dette kan få implikasjon for yrkesfaget, da det er naturlig å tro
at det ikke er behov for begge deler.
Resepsjonsfaget: Arbeidsgruppen foreslår to ting. Opplæringstiden bør utvides slik at det også blir generell
studiekompetanse. Faget bør utvides i bredden slik at det ikke bare er et fag som retter seg mot
hotellresepsjon. Fagforbundet bemerker at på sykehus er det som regel legesekretærer som besetter
stillinger innen resepsjon. Norsk Arbeidsmandsforbund bemerker at det er begrensninger i lovverket når det
gjelder sikkerhetstjenester, f.eks. ved resepsjoner som driver adgangskontroll.

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
Punkter fra diskusjonen
KS v/Tvedt: Interessert i å vite hva transportbransjen synes om høringen, og om læreplanen er god nok.
Opplevde at transportbransjen var misfornøyd med utkastet. Er usikker på om man bør anbefale
iverksettelse fra høsten 2016. Foreslår at iverksettelsen av en læreplan utsettes.
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Fagforbundet v/Lund: Læreplanene skal ikke være statiske, behov må gjør at læreplaner kan endres
fortløpende.
Utdanningsforbundet v/Grannes: Er imot utsettelsesforslag. Hvis vi hele veien skal vente på nye modeller,
så kommer vi aldri fremover.
Skolenes landsforbund v/Bjølverud: Service og samferdsel vg1 representerer mange fag. Det er normal
kutyme at de enkelte fag skal kunne gjenkjennes i læreplanen. Transportsektoren har reist flere innsigelser.
Våre elever på transport og logistikk kjenner seg ikke igjen i dagens læreplan, noe som også gjør at 66 %
av elevene kommer med kryssløp fra TIP. Problemet er at mange av læreplanmålene er lagt på så høyt nivå
at det kunne vært høgskole. Dersom en læreplan bli vedtatt på en slikt grunnlag, så går vi imot. Det
nærmeste vi kan strekke oss til er å be om at den blir utsatt. Planen må legges ned på et passende nivå.
KS v/Tvedt: Signalene fra transportbransjen er tydelig. Er det litt kortsiktig å anbefale en læreplan nå? Mye
arbeid for fylkeskommunene å igangsette en revidert læreplan.
Virke v/Hegdahl: Ser vi konsekvenser av å utsette eller la den gå gjennom? Hvor mye betyr dette for vg1planen?
NHO Reiseliv v/Kjær: Er dette ett skritt på veien på vei til en ny struktur? Blir å forskuttere endringer, det
blir feil. Det er åpning for å gjøre visse justeringer i kompetansemålene, som knyttet til bransjene reiseliv,
transport og logistikk. AU har ikke mottatt slike konkrete endringsforslag.
NHO Transport v/Grøttheim: Vil en ny læreplan vil være til hinder for et strukturarbeid? Bemerker at
transport er knyttet til sikkerhet, og er ikke presentert som et eget område.
Utdanningsforbundet v/Grannes: Jeg går for endring nå. Mitt hjertesukk er eksamen på vg1, som vi ikke har
fått svar på ennå.
Utdanningsforbundet v/Albertsen: Formålet er oppdatert, hvor alle fagområder er beskrevet. Da vil og må
også undervisningen gjenspeile alle fagområder. Mener strukturdebatten er noe man må ta med seg inn i
fremtiden. Kanskje det er et tegn på at man er i gang med å skille lag? Er uenig i at nivået er lagt for høyt,
et visst grunnlag må vi ha i vg1. Ønsker iverksettelse av læreplanen.
Skolenes landsforbund v/Bjølverud: Det feil at vi ikke har kommet med endringsforslag. Har kommet med
flere endringer som skal senke nivået.
NHO Reiseliv v/ Kjær: Det er en utfordring at vi er såpass spredte i våre fag. Vi ønsker å komme til
kompromiss, men ikke sikkert det er mulig i denne saken. Synes Utdanningsforbundet oppsummerte saken
veldig godt, formålet er oppdatert og ivaretar på en god måte alle fagene. Rådet har et ønske om å være
fremoverlent, og dette er en læreplan som er svært etterlengtet i sektor. Rådet jobber videre med
strukturendringene, det er ikke mulig å forskuttere hvilke endringer som kommer, det vil ta år før disse
endringene er klare.

Vedtak:
Faglig råd for service og samferdsel støtter Utdanningsdirektoratets tilrådninger, og at læreplanen
effektueres høsten 2016.
Vedtaket ble gjort etter avstemming og ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer.
Fagforbundet, NHO Reiseliv, Utdanningsforbundet, Virke, Norsk Arbeidsmandsforbund og en representant fra
KS stemte for.
Skolenes landsforbund, YS, NHO Transport og en representant fra KS stemte imot. Protokollmerknad: Det
var ikke innholdet i tilrådningene, men tidspunktet for iverksettelse som gjorde at representanten fra KS
stemte imot.

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

15.september

22.november

2.desember

13.oktober (fellesmøte)
3.november
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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

Vedtak:
Rådet vedtar møtedatoer for 2016. Rådet er positive til å avholde fylkesbesøk/utenlandstur i
andre halvdel av 2016. Rådet har ikke vært på utenlandstur i inneværende periode. Rådet ønsker
å undersøke muligheten med å kombinere deltakelse på Euroskills i Gøteborg med besøk i Østfold
fylke.
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.
Rådet ønsker å få tilsendt lenke til et forskningsprosjekt i Østfold som handler om yrkesfagelever med
spesialundervisning.

Behov for medlemmer til klagenemder: Logistikkfaget, yrkessjåførfaget og kontor- og
administrasjonsfaget
Se også informasjon sendt på epost. Rådssekretæren mottar forslag per epost. Kandidatene må være
forespurt.

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
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Vedtak:
Sakene tas til orientering
Sak 40.5.15 Eventuelt
Ingen saker til eventuelt

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