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1. Møteinnkalling
Møteinnkallingen ble godkjent uten merknader.

2. Dagsorden
Rolf Jørn Karlsen ledet møtet frem til konstitueringen er over.
Til eventuelt ble det meldt inn sak fra KD om en konferanse der de ønsker SRY skal være med å
planlegge.

3. Godkjenning av referatet fra møtet 27. april 2012
Referatet ble godkjent med en merknad om at under SRY-sak 14-02-2012 må første setning
endres til: SRY hadde oppnevnt en arbeidsgruppe som skulle se på realkompetanse.
Arbeidsgruppen fikk et tilleggsoppdrag om å se på oppdragsbrevet og lage et utkast til
høringsuttalelse fra SRY.

4. Saker til behandling
SRY-sak 16-03-2012 – Konstituering av SRY
I forbindelse med konstitueringen av nytt SRY holdt Johan Raaum fra KD, og Dag Thomas Gisholt
fra Utdanningsdirektoratet innlegg om viktigheten av SRY og hvilken betydning SRY kommer til å
få fremover, særlig i forbindelse med arbeidet med kommende stortingsmelding om
Kunnskapsløftet.
Kjersti Flåten, KD, presenterte mandatet som er fastsatt av KD og hjemlet i opplæringsloven.
Viktige endringer fra forrige mandat er at SRY skal tilstrebe et helhetlig og strategisk perspektiv.
Videre skal SRY vurdere fag- og yrkesopplæringens rolle i kompetansepolitikken og arbeide med
samfunnskontrakten. SRY ønsker å forsterke kontakten med politisk ledelse, og stilte spørsmål
om dette kan komme tydeligere frem i mandatet.

Valg av leder og nestleder
Møtelederen åpnet for forslag til kandidater til leder og nestleder. NHO foreslo Carl E. Rønneberg
som leder, og LO foreslo Rolf Jørn Karlsen som nestleder.

Vedtak:
Carl E. Rønneberg ble enstemmig valgt til leder av SRY. Rolf Jørn Karlsen ble enstemmig valgt til
nestleder.

SRY-sak 17-03-2012 – Arbeidsmåter i SRY og organisering av sekretariatet
Arbeidsgruppen som var blitt opprettet i forrige SRY-møte, la frem sitt innspill om arbeidsmåter i
SRY. SRY ønsker å overta ansvaret for dagsorden til møtene, og bør bruke tid i hvert møte på å
foreslå dagsorden for det neste. Dette vil få konsekvenser for hvordan sekretariatet skal fungere,
men SRY lot det være opp til Utdanningsdirektoratet å løse denne utfordringen. Det er et også et
ønske om at det skal være færre, men større saker som behandles i SRY. SRY skal også avholde
årlige møter med de faglige rådene, og må få anledning til å diskutere store saker direkte med
statsråden. FAD foreslo at det også kan være hensiktsmessig med møter med FAD-ministeren.
SRY diskuterte om det kun skal sitte medlemmer og varamedlemmer i arbeidsgrupper i SRY eller
om andre fra organisasjonene kan sitte i arbeidsgrupper. SRY ble ikke enige i dette punktet og
fattet ingen vedtak.
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Vedtak



SRY støtter forslaget til arbeidsgruppen og ber sekretariatet formidle det videre til
Utdanningsdirektoratet med de forslag til endringer som fremkom i møtet.
Leder og nestleder av SRY vil godkjenne brevet fra SRY til Utdanningsdirektoratet som
sekretariatet utformer.

SRY-sak 18-03-2012 – SRYs oppfølging av samfunnskontrakten
KD ønsker å opprette en arbeidsgruppe som skal følge opp og forankre samfunnskontrakten. KD
foreslår samme representasjon i denne arbeidsgruppen som i gruppen som deltok i forarbeidet
med samfunnskontrakten. Videre vil KD utforme et oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet om
indikatorutvikling som beskrevet i samfunnskontrakten.
SRY støttet KDs forslag og ba om at arbeidet med felles informasjonsmateriell og opplegg for
lanseringsarrangementer prioriteres. KD påpekte også at det er viktig å måle utviklingen i antall
læreplasser fra og med 2011, og at kvalitetsfaktorer heller hører hjemme i arbeidet med
utviklingen av et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for fag- og yrkesopplæringen.

Vedtak






SRY oppretter en arbeidsgruppe som får i oppdrag å følge opp og forankre
samfunnskontrakten. Gruppen består av arbeidsgruppen fra forarbeidet til
samfunnskontrakten.
SRY slutter seg til at Kunnskapsdepartementet gir Utdanningsdirektoratet i oppdrag å
følge opp arbeidet med utviklingen av omforent indikatorsett og utvikling av et norgeskart.
Dette bør gjøres i samråd med partene i samfunnskontrakten i form av en
referansegruppe.
SRY ber Utdanningsdirektoratet prioritere arbeidet med felles informasjonsmateriell og å
utarbeide et opplegg for lanseringsarrangementer.

SRY-sak 19-03-2012 – Innspill til stortingsmeldingen (Kunnskapsløftet 2013)
KD presenterte noen hovedtemaer som peker seg ut som sentrale i meldingsarbeidet:





Status for gjennomføring av Kunnskapsløftet
Faglige og strukturelle utfordringer i videregående opplæring
Innsatsen for bedre gjennomføring i videregående opplæring
Vurdering av nasjonale virkemidler for å heve kvaliteten i grunnopplæringen

Dette er temaer der KD trenger kunnskap fra partene i arbeidslivet. KD tenker seg en involvering
av SRY med 2-3 arbeidsgrupper bestående av deltakere fra SRY, KD og andre relevante med
oppstart tidlig på høsten 2012. Gruppene skal diskutere sentrale problemstillinger innen fag- og
yrkesopplæring.
SRY diskuterte problemstillingene som KD presenterte, og pekte på at internasjonalisering må inn
i dette arbeidet. Videre diskuterte SRY behovet for fleksibilitet i utdanningen, og at det er ulike
behov i de ulike utdanningsprogrammene. Realkompetansevurdering er også et viktig tema.
Fagopplæringen handler om å møte arbeidslivets behov. SRY diskuterte til slutt om hvordan
arbeidsgrupper skal fungere og hvordan SRY skal bidra i arbeidet med stortingsmeldingen.
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Vedtak



SRY behandler opprettelse av arbeidsgrupper når SRY mottar henvendelse om dette fra
KD tidlig høst 2012.
Inger Lise Blyverket vil i neste SRY-møte innlede til en diskusjon om problemstillinger fra
diskusjonsnotatet til KD.

SRY-sak 20-03-2012 – Beredskapsplan for inntak av lærlinger i lavkonjunktur
Lars Møllerud fra arbeidsgruppe nedsatt av SRY la frem gruppens forslag til tiltak, og utkast til
brev til KD. Temaet må ivaretas i den kommende stortingsmeldingen om fag- og
yrkesopplæringen. SRY diskuterte tiltakene og var enig i overskriftspunktene, men ikke i
innholdet og alle de oppramsede tiltakene. Utover dette støttet SRY arbeidsgruppens forslag, og
det var enighet om at dette må konsekvensutredes.

Vedtak





SRY ber om at beredskapsplangruppa fortsetter sitt arbeid med å overvåke
lærlingsituasjonen. Gruppen bør suppleres med en representant for arbeids- og
velferdsdirektoratet (NAV).
SRY anbefaler gruppens forslag til overordnede tiltak og anbefaler at forslaget oversendes
Utdanningsdirektoratet for konsekvensutredelse.
SRY støtter oversendelse av utkast til brev med vedlegg til KD med de endringsforslagene
som fremkom i møtet om innspill til stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet med vedlegg

SRY-sak 21-03-2012 – Søknad om kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3
industriell matproduksjon
Virke påpekte at SRY har nytt mandat som tilsier at dette ikke er en sak som skal behandles i
SRY.

Vedtak
Saken behandles ikke i SRY-møtet da denne saken ligger utenfor SRYs nye mandat. Saken
sendes derfor tilbake til Utdanningsdirektoratet med denne begrunnelsen.

SRY-sak 22-03-2012 – Nyoppnevning av faglige råd – ny behandling av vedtak
Saken var oppe til behandling i SRY-møtet 27.04.2012. Grunnet uklarheter om vedtaket ble
saken satt opp igjen. Forslag til endringer fra vedtaket fra forrige SRY-møtet er å utvide faglig råd
for bygg- og anleggsteknikk med tre medlemmer fra henholdsvis arbeidsgiversiden,
arbeidstakersiden og pedagogisk personell.

Vedtak


SRY anbefaler at antallet faglige råd og hvilke fag som er knyttet til de enkelte
utdanningsprogrammene skal videreføres.



SRY anbefaler modell 1 (eksisterende ordning) om størrelse som prinsipp for
representasjon i de faglige rådene.



SRY anbefaler at EO blir et fullverdig medlem av de faglige rådene.
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SRY anbefaler at Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk utvides med tre representanter,
en fra henholdsvis arbeidstakersiden, en fra arbeidsgiversiden og en fra pedagogisk
personale.



SRY anbefaler Utdanningsdirektoratets forslag til mandat for de faglige rådene med de
innspillene som ble fremmet i møtet.

5. Orienteringssaker
Presentasjon av Fafo-rapport om fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og
anleggsteknikk
Anne Tønder Hagen fra Fafo presenterte rapporten som i etterkant av møtet blir sendt ut til
medlemmene av SRY. Rapporten vil også bli lagt ut på SRYs hjemmeside.
SRY kommenterte at dette er problemstillinger, særlig forholdet mellom skole og arbeidsliv, som
er sentrale i arbeidet med stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet.

6. Dagsorden for neste møte
Følgende saker ble foreslått:
 Oppfølging av samfunnskontrakten v/KD og Utdanningsdirektoratet
 Stortingsmelding 2013 om Kunnskapsløftet v/Inger Lise Blyverket
 Oppfølging av samfunnskontrakten
 Stortingsmeldingen settes opp som sak til hvert SRY-møte
SRY vil sette opp stortingsmeldingen som fast sak til hvert SRY-møte. SRY spilte også inn et
ønske om å sette opp kommende forskningsrapporter som tema i SRY-møtene.
Medlemmene av SRY skal sende inn forslag til dagsorden innen 1. juli 2012.

7. Eventuelt
KD informerte om en konferanse de vil arrangere 1. november 2012 i forbindelse med Yrkes-NM
som avholdes dagen etter. KD ønsker SRYs deltakelse i planleggingen og viste til
samfunnskontrakten der det står der at det skal avholdes årlige konferanser. SRY foreslo at dette
kan gjøres i kombinasjon med det planlagte SRY-møtet 1. november, og at Ragnhild Lied fra
Utdanningsforbundet kan inviteres for å si noe skolens brede mandat. KD skal vurdere dette.

