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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 30. oktober 2013
Referatet ligger vedlagt (vedlegg 1).
Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner referatet fra møtet 30. oktober 2013.

3

Orienteringssaker
Nasjonal konferanse om Ny GIV
Marie Granøien har deltatt på den nasjonale konferansen om Ny GIV som Kunnskapsdepartementet
arrangerte i Oslo 27.-28. november. Hun vil ettersende en kort rapport om arrangementet.
Høring – Forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i opplæringsloven,
privatskoleloven og folkehøyskoleloven, blant annet forslag om å presisere kravet om forsvarlig system
for å følge opp lovverket. Høringsbrevet finner dere her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing--forslag-til-endringer-iopplar-2.html?id=735267
Høringsfrist: 6. desember 2013
Høring – forslag til læreplan i industrioppmålingsfaget Vg3/opplæring i bedrift
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring ny læreplan i Vg3 industrioppmålingsfaget.
Industrioppmålingsfaget utdanner fagarbeidere som kontrollerer og verifiserer posisjoner og
dimensjoner av moduler, understell, konstruksjoner, strukturer og andre sammenstillinger innen
industrien onshore og offshore. Den nye læreplanen vil bli tatt i bruk fra høsten 2014.
Les høringsbrev og forslag til ny læreplan her: http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pahoring/Horing--forslag-til-lareplan-i-industrioppmalingsfaget-Vg3opplaring-i-bedrift/
De faglige rådene vurderer selv om de ønsker å avgi høringssvar i saken. Høringsfrist: 6. februar 2014.
Status i saker som er til behandling Utdanningsdirektoratet
Sekretær orienterer om fremdriften i saksbehandlingen av forslaget om å utvide prøvetiden i
malerfaget, og forslaget om å innføre en egen teorieksamen for lærlinger som gjennomfører
opplæringen sin innenfor 2+2-modellen.

4

Høring – forslag til læreplan i byggdrifterfaget
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til læreplan i det nye byggdrifterfaget.
Høringsbrevet og læreplanforslaget finner dere her: http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Sakerute-pa-horing/Horing--forslag-til-lareplan-i-byggdrifterfaget---nytt-fag/
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Rådsmedlemmene diskuterer forslaget og blir enige om en tilbakemelding til Utdanningsdirektoratet.
5

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.
BNL foreslår at faget legges til utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk, og at det skal bygge
på Vg2 treteknikk, men med kryssløpsmuligheter fra utdanningsprogram for design og håndverk. Se
det vedlagte brevet fra BNL (vedlegg 2).
Arbeidsgruppe 3, som har ansvar for å se på treindustrifagene i arbeidet med utviklingsredegjørelsen,
har behandlet forslaget fra BNL og samtidig vurdert to innspill Utdanningsdirektoratet har mottatt
angående denne saken (vedlegg 3 og 4). Ola Ivar Eikebø informerer om dette arbeidet. Rådet
diskuterer BNL-forslaget, innspillene og synspunktene til arbeidsgruppe 3 og blir enige om en
anbefaling til Utdanningsdirektoratet.

6

Utviklingsredegjørelsen
FRBA har nedsatt fem arbeidsgrupper som skal levere innhold til utviklingsredegjørelsen. Gruppene
har tatt for seg temaene:
1.
2.
3.
4.
5.

voksenlærlinger og praksiskandidater
rekruttering av lærebedrifter
treindustrifagene
anleggsfagene (vedlegg 5)
øvrige fag

De fem arbeidsgruppene redegjør for status i arbeidet og tar imot innspill fra de andre
rådsmedlemmene. På bakgrunn av de skriftlige arbeidene gruppene har levert og diskusjonen i
rådsmøtet vil sekretær ta ansvar for å ferdigstille utviklingsredegjørelsen.
7

Møteplan
2013
Dato
10.12 kl. 13:00 – 20:00

Arrangement
Rådsmøte og juleavslutning

2014
Dato
5.2 kl. 10:00 – 15:00
9.4 kl. 10:00 – 15:00
11.6 kl. 13:00 – 20:00
8

Eventuelt

Arrangement
Rådsmøte
Rådsmøte
Rådsmøte og sommeravslutning

