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1. Møteinnkalling
Møteinnkallingen ble godkjent uten merknader. Nikolai Iversen, ny vara fra Elevorganisasjonen,
presenterte seg. Inger Johanne Christensen fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og leder av Forum
for fylkesutdanningssjefer (FFU) presentere seg. Hun deltar i møtet på vegne av Øyvind Sørensen
(KS), og opplyste at FFU skal forsøke å få på plass en mer permanent deltakelse.

2. Dagsorden
Det kom ingen merknader til dagsordenen.

3. Godkjenning av referatet fra møtet 6. september 2012
I sak 28-05-12 om lærerutdanningen er det uklarheter, og sekretariatet setter inn teksten fra
opplæringsloven for å presisere.

4. Saker til behandling
SRY-sak 31-06-2012 Utstyrssituasjonen i skolene v/Astrid Sund,
Utdanningsforbundet og Truls Johannessen, Arbeidstilsynet
Carl Rønneberg ga uttrykk for at SRY ikke er det rette forum for hele stortingsmeldingen om
Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv (Meld. St. 29 (2010-2011)) som Arbeidstilsynet
baserer seg på.
Truls Johannessen fra Arbeidstilsynet presenterte satsing fra tilsynet og funn fra undersøkelsen
de har gjort om arbeidsutstyr i skolene. Funnene viser at HMS-opplæring ikke blir gitt tilstrekkelig
alle steder i utdanningssystemet. Arbeidstilsynet presiserte at arbeidsmiljøloven sier at utstyret
skal være i forskriftsmessig stand, og arbeidsgiver må stille med nødvendig utstyr. Det er
skoleeier og rektor som representerer arbeidsgiver ovenfor elever og lærere, og har ansvar for at
det blir gitt tilstrekkelig opplæring i utstyret som brukes. Arbeidsmiljøloven gjelder dermed på
skolen når elevene bruker utstyret på skolen som om de er i en arbeidssituasjon. Elevene har
krav på samme beskyttelse som en arbeidstaker når de bruker utstyret og er i opplæring på
skolen. Stipendene elevene får er heller ikke tilpasset utstyrsbehovet, særlig når det gjelder
verneutstyr.
SRY påpekte at informasjon om dette som ligger på Utdanningsdirektoratets nettside er feil, og
må oppdateres etter det Arbeidstilsynet påpeker. Sekretariatet skal undersøke dette videre.
Fylkeskommunens representant uttrykte at det har vært vanskeligheter knyttet til verneutstyr da
opplæringsloven har sagt å ha vært gjeldende, og ikke arbeidsmiljøloven. SRY bør også være
opptatt av HMS-opplæringen i skolene, i tillegg må fagopplæringen i skolen være tidsmessig.
Arbeidstilsynet vil satse bredt på kartlegging, opplæringsmateriale og lignende med støtte fra
partene i arbeidslivet. Utdanningsforbundet påpekte rollen til SRY, og vil være med på en
kartlegging dersom resterende del av SRY ikke ønsker dette.
Videre pekte SRY på viktigheten av utstyrsituasjonen og HMS-opplæring ved innføring av
vekslingsmodeller. Det er viktig at fylkeskommunene ikke avlastes for deres ansvar. SRY
kommenterte også at dette hovedsakelig dreier seg om 1) i hvilken grad skolen tar HMS på alvor
som arbeidsgiver og skole, og 2) det pedagogiske, det vil si i hvilken grad skolene er i stand til å
gi god opplæring innenfor HMS. SRY påpekte at arbeidsgivere har en forventning til kunnskapen
elevene kommer med fra skolen når de starter som lærlinger, og at dette er noe SRY bør være
opptatt av. Innspill som ble diskutert av SRYs medlemmer var om alle elever bør få tilbud om
ungdomsbedrift der elevene lærer plikter og regler som arbeidstaker da dette også kan sikre en
pedagogisk forsvarlig HMS-opplæring.
SRY diskuterte forslaget til vedtak, og vedtok dette:
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Vedtak:
SRY oppfordrer Kunnskapsdepartementet - sammen med Arbeidsdepartementet – til å foreta en
systematisk gjennomgang av utstyrssituasjonen i videregående opplæring.
Kunnskapsdepartementet bør deretter gjøre en vurdering av en plan for oppgradering av utstyr,
med tanke på HMS for elevene, og for å sikre at videregående skoler har tilgang på nødvendig
utstyr for å kunne oppfylle arbeidslivets behov for kompetanse hos de kommende fagarbeiderne.

SRY-sak 32-06-2012 Vurdering av godkjenning av praksis v/Åge Hanssen,
Utdanningsdirektoratet
Åge Hanssen fra Udir orienterte om saken. Bakgrunnen er en henvendelse om godkjenning av
praksis for praksiskandidater som ønsker å gå opp til fagprøven i barne- og
ungdomsarbeiderfaget i Østfold fylkeskommune. Opplæringsloven stiller krav om allsidig praksis i
faget for å kunne gå opp til fag- eller svenneprøve. Det er stor variasjon i godkjenning av praksis,
og en enkel ringerunde til alle fylkeskommunene viser regelverket tolkes ulikt. Dette gjelder trolig
flere fag, men Udir har i dette tilfellet undersøkt barne- og ungdomsarbeiderfaget.
SRY var positive til at Udir tok opp denne saken. SRY påpekte at saken viser at det er behov for
en presisering og gjennomgang av godkjenning av praksis. I følge sitt mandat skal ikke SRY gå
inn i de enkelte læreplaner og i faglige råds vurderinger, men dette er likevel en viktig
prinsippsak for SRY.
Vedtak:
1. SRY konstaterer at vurderingen av praksis i henhold til forskriftenes § 3-5 ikke fungerer.
2. SRY anbefaler Utdanningsdirektoratet om å sette i gang arbeid med retningslinjer for
nasjonal standard for godkjenning av praksis.

SRY-sak 33-06-2012 Beredskapsplan for lærlinger i lavkonjunktur v/Lars
Møllerud, leder av arbeidsgruppen
Cecilia Lyche fra Udir orienterte om status i Udirs arbeid med konsekvensutredningen. Et
arbeidsnotat ble delt ut til orientering som beskriver hva Udir kan og ikke kan konsekvensutrede.
Udir vil også sende et eget brev til SRY.
Lars Møllerud, leder av arbeidsgruppen som skal utarbeide en beredskapsplan for inntak av
lærlinger i lavkonjunktur, innledet deretter om arbeidsgruppens forslag til vedtak. Han opplyste
om at arbeidsgruppen har blitt utvidet med ett medlem siden sist, Turid Semb fra FAD. Lars
Møllerud forklarte arbeidsmarkedssituasjonen i Europa. Flere andre land har respondert med
tiltak på utfordringene Europa står ovenfor med økonomisk nedgang og ungdomsledighet.
Arbeidsgruppen ønsker et utvidet mandat; de vil også se på hvordan strukturendringer i
næringene med blant annet tanke på innleid arbeidskraft slår ut. Dette arbeidet vil ta en del tid,
men det er et viktig arbeid.
SRY syntes arbeidsgruppens foreslåtte mandat var for bredt. Videre påpekte SRY at enkelte av
arbeidsgruppens forslag samsvarer med tiltakene i samfunnskontrakten, noe som er utenfor
gruppens mandat. SRY påpekte også at under finanskrisen i Norge var det ikke problematisk å
skaffe nye læreplasser, særlig fordi opplæringskontorene gjorde en god jobb med å sørge for nye
læreplasser.
Vedtak:
SRY ber arbeidsgruppen om å utrede konsekvensene for lærlinger ved lavkonjunktur og
eventuelle tiltak for å opprettholde læreplassantallet. Tiltakene må kunne iverksettes dersom en
krisesituasjon oppstår.
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SRY-sak 34-06-2012

Møteplan for 2013 v/sekretariatet

Sekretariatet presenterte forslag til møteplan for 2013.
Vedtak:
SRY vedtok møteplanen for 2013.

Orienteringssaker
Samfunnskontrakten v/Kjersti Flåten, Kunnskapsdepartementet og presentasjon av
antall godkjente lærekontrakter per 1. november 2012 v/Kjetil Gunnerud Kristoffersen,
Udir
Kjersti Flåten fra KD innledet kort. Arbeidsgruppen som jobber med samfunnskontrakten har
måttet avlyse et møte grunnet sykdom. Sammenfallet med meldingsarbeidet gjorde at KD ikke
fikk innledet med det de ønsker.
Kjetil Gunnerud Kristoffersen fra Udir presenterte antall søkere og godkjente lærekontrakter per
1. november 2012. Han presenterte mulige misforståelser, og at tallene har et visst etterslep.
SRY kommenterte tallene og betydningen de har. For flere fag er andelen av dem som søker og
som får læreplass svært lav. KD pekte på at det har vært en god økning i antall læreplasser, men
at det fortsatt må jobbes med dette. Det er også midler knyttet til oppfølging av
samfunnskontrakten, og KD vil gjerne diskutere organiseringen av dette arbeidet med SRY.
Orientering fra arbeidsgruppen om internasjonalisering v/Astrid Sund, leder av
arbeidsgruppen
Astrid Sund, leder av arbeidsgruppen, innledet. Arbeidsgruppen skal se på hvordan SRY skal
jobbe med internasjonalisering. Dette er en sak som ble omtalt i Karlsenutvalget uten at det er
fulgt opp. Gruppen jobber mot å legge frem dette for SRY våren 2013, og Astrid Sund la frem et
forslag til hvordan SRY kan følge med og arbeide med internasjonalisering. Arbeidsgruppen ber
SRY reflektere over hvilket ambisjonsnivå SRY skal ha, og legger frem saken som en
diskusjonssak i neste SRY-møte.

5. Eventuelt
SRYs deltakelse i andre fora og grupper
SRY diskuterte hvordan SRYs representanter fungerer når de representerer SRY i andre utvalg.
Dette gjelder særlig leder og nestleder som representerer SRY i en rekke utvalg. Sekretæren
sender ut oversikten over SRYs representasjon sammen med referatet, og legger den ut på SRYs
hjemmeside. Ved utsendelse av saksdokumenter legges det med en oversikt over hva som har
skjedd siden forrige møte der SRYs representanter har deltatt.
Strategisamling 6. og 7. februar 2013 i Hordaland med yrkesopplæringsnemnda
Hordaland fylkeskommune har invitert SRY til å holde et innlegg under strategisamling med
yrkesopplæringsnemnda. SRY synes det er problematisk at en person skal tale for hele SRY siden
SRY ikke er samlet enige om dette. SRY svarer at de ikke vil holde innlegg, men at Hordaland
fylkeskommune kan ta kontakt med organisasjonene for deltakelse.

6. Dagsorden for neste SRY-møte
Disse punktene skal med på neste møte i SRY:





Samfunnskontrakten v/KD
Internasjonalisering v/arbeidsgruppen til SRY
SRYs representasjon i utvalg
Orientering om realkompetansesaken fra Udir
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