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Dagsorden
1

Godkjenne dagsordenen og innkallingen til dagens møte
Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner dagsordenen og innkallingen.

2

Godkjenne referatet fra møtet 10. desember 2013
Referatet ligger vedlagt (vedlegg 1).
Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner referatet fra møtet 10. desember 2013.

3

Orienteringssaker
Gjennomgående dokumentasjon
Forslaget om forskriftsfesting av gjennomgående dokumentasjon innen utdanningsprogrammene
bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon har vært på høring, med
høringsfrist 21. oktober 2013. Utdanningsdirektoratet har gjennomgått uttalelsene, og anbefalt
departementet å forskriftsfeste ordningen. Høringsoppsummeringen og direktoratets innstilling følger
vedlagt, og ble 18. desember 2013 oversendt Kunnskapsdepartementet for endelig avgjørelse.
NOU om fagskolen
Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal se på fagskolen og skrive en NOU om dette. (Se
sammensetning og mandat her.) SRY presenterte sin vurdering i utvalgsmøtet i desember, og har
sendt et innspill til utvalget. SRY har overfor utvalget ytret ønske om at også de faglige rådene
kommer med innspill. SRY påtok seg å koordinere innspillene med Udir.
De faglige rådene som ønsker det, kan behandle fagskolen på første rådsmøte i 2014 og sende innspill
til Udir. Udir vil deretter, med bakgrunn i vedtakene i rådene og i samråd med SRY, sende et nytt
innspill til fagskoleutvalget på vegne av SRY og rådene. Frist for å sende inn innspill: 10. februar 2014.
Forslag om endringer i privatskoleloven – innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov om private skoler med rett til
statstilskudd (privatskolelova) på høring. Her fremmes forslag om å innføre en midlertidig
dispensasjonsbestemmelse i privatskoleloven om at det i særlige tilfeller kan gis godkjenning til
private skoler som ikke oppfyller kravet til grunnlag i privatskoleloven.
Som eksempler på skoler som vil kunne falle inn under dispensasjonsbestemmelsen vil departementet
vise til enkelte private realfagsgymnas og yrkesfagskoler. Ved vurderingen av eventuelle søknader om
godkjenning av yrkesfagskoler, vil departementet legge stor vekt på om søknaden støttes av
vedkommende bransjeorganisasjon. Høringsnotatet finner dere her:
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Hoeringsdok/2014/13_6051/Hoeringsnotat_endringer_privatsk
oleloven_midlertidig_dispensasjonsbestemmelse.pdf
Høringsfrist er 21.02.14.
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Skoleporten er lansert på nytt
Dere finner den her: http://skoleporten.udir.no/
Fellesmøtet 22. januar 2014
Halvor Langseth og Jørgen Leegaard orienterer.
Status i saker som er til behandling Udir
Se vedlegg 2 (flytskjema). Udir orienterer.
Nettstedet lærlingløftet.no
Kort presentasjon v/ Udir.
4

Utviklingsredegjørelsen
Rådsmedlemmene gir tilbakemelding på den nye versjonen av utviklingsredegjørelsen (vedlegg 3). AU
ber rådsmedlemmene om å påse at innspill de har gitt, har blitt ivaretatt på en god nok måte. Ev.
forslag om større endringer må rådsmedlemmene melde inn skriftlig til rådssekretæren senest
4.2.2014.
Den største delen av diskusjonen om utviklingsredegjørelsen bør dreie seg om de to matrisene i
kapittel 4. Spørsmål til diskusjon:
•

Er problemstillingene formulert klart nok?

•

Er forslagene/sakene formulert klart nok?

•

Er sammenhengen mellom problemstillingene og forslagene godt nok forklart (både her og

•

Ønsker dere å inkludere flere problemstillinger og forslag i redegjørelsen? Hvis ja, hvilke?

ellers i teksten)?

Forslag til vedtak:
Sekretær innarbeider ev. nye innspill i utviklingsredegjørelsen og sender ny versjon til
rådsmedlemmene for godkjenning.
5

Høring – forslag til læreplan i byggdrifterfaget
Rådsmedlemmene behandlet høringen 10. desember og ble da enige om å sette ned en arbeidsgruppe
som skal se på disse problemstillingene og skrive et utkast til høringsuttalelse (vedlegg 4). Jarle
Kristoffersen, Helge Haukeland og Jørgen Leegaard har deltatt i gruppen.
Kristoffersen/Haukeland/Leegaard presenterer utkastet.
Forslag til vedtak:
FRBA godkjenner høringsuttalelsen. Sekretær tar ansvar for å sende den til Udir.
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6

Forslag fra BNL om å slå sammen snekkerfagene i BA og DH
Utdanningsdirektoratet har mottatt forslag fra BNL om å slå sammen møbelsnekkerfaget og trevareog bygginnredningsfaget til ett fag. Forslaget om navn på det nye faget er trevare- og møbelsnekker.
Udir har bedt rådet om å vurdere forslaget.
Rådsmedlemmene diskuterte forslaget 10. desember 2013 og fattet følgende vedtak:
Sekretær skriver et brev med utgangspunkt i BNLs brev, arbeidsgruppens tilslutning og diskusjonen
rådet har hatt om saken. I brevet skal hun trekke frem rekrutteringsargumentet og likheten mellom
fagene (læreplananalyse). Hun skal sende brevet på høring til rådsmedlemmene før hun sender det til
Utdanningsdirektoratet.
Rådsmedlemmene gir tilbakemelding på brevutkastet (vedlegg 5).
Forslag til vedtak:
FRBA godkjenner brevutkastet. Sekretær tar ansvar for å sende brevet til Udir.

7

Stillasopplæring
Thomas Norland innleder.
Forslag til vedtak:
Saken tas opp igjen i neste rådsmøte (9. april). Thomas Norland skriver et saksfremlegg som vil bli
sendt ut sammen med innkallingen til dette møtet.

8

Veirekkverksfaget
Udir har mottatt søknad fra Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) om å opprette
veirekkverksfaget som nytt lærefag (vedlegg 6, 7, 8, 9, 10 og 11). Direktoratet ber FRBA om å
behandle forslaget og gi en anbefaling.
Thomas Norland presenterer forslaget.
Forslag til vedtak:
FRBA jobber videre behandlingen av denne saken i neste rådsmøte (9. april).

9

Søknad om forsøk – Vg2 maritim produksjonsteknikk
Udir har mottatt søknad fra Sogn og Fjordane fylkeskommune om forsøk i Vg2 maritim
produksjonsteknikk (vedlegg 12 og 13). Det nye lærefaget er tenkt å danne utgangspunktet for
fagbrev i maritim innredning. Næringslivet har ønsket ordningen og stiller med nødvendige
læreplasser. Maritim produksjonsteknikk på Vg2 skal bygge både på Vg1 bygg- og anleggsteknikk og
Vg1 teknikk og industriell produksjon. Fristen for å uttale seg er 20. februar 2014.
Rådsmedlemmene diskuterer forslaget og saksfremlegget fra Udir (vedlegg 14) og blir enige om en
anbefaling.
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10

Bygg21
Halvor Langseth orienterer om arbeidet med strategi for utdanning til byggenæringen.

11

Møteplan 2014
Dato

Arrangement

5.2 kl. 10:00 – 15:00

Rådsmøte

9.4 kl. 10:00 – 15:00

Rådsmøte

11.6 kl. 13:00 – 20:00

Rådsmøte og sommeravslutning

Fylkesbesøk: Hvor skal FRBA reise på fylkesbesøk i 2014? Oslo, Akershus og Rogaland har blitt nevnt
så langt. Hva skal temaet for besøket være?

12

År

Fylker FRBA har besøkt

2006

Nord-Trøndelag

2007

Østfold

2008

Buskerud

2009

Rogaland

2010

Sør-Trøndelag

2011

FRBA reiste til København i stedet for å dra på fylkesbesøk

Vekslingsmodell

2012

Møre og Romsdal

TAF

2013

Hordaland

Anleggsfag

Eventuelt

Tema

