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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 5. februar 2014
Referatet ligger vedlagt (vedlegg 1).
Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner referatet fra møtet 9. april 2014.

3

Orienteringssaker


Ny rapport fra NIFU: «Kvalitet i fag- og yrkesopplæring. Fokus på
bedriftsopplæring». Dette er den tredje rapporten i samarbeidsprosjektet mellom
NIFU, Fafo, Høyskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Bergen som omhandler
kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Prosjektet, som er bestilt av
Utdanningsdirektoratet, ser både på hvordan kvalitetssystemer og
kvalitetsvurdering utvikles innenfor fagopplæringen, og på den faktiske kvaliteten
innenfor ulike deler av opplæringen.



Ny nettside for medlemmer og varaer i de faglige rådene: www.fagligerad.no. Fra
nå av vil sekretariatet publisere innkallinger og referater på denne siden.



Høring om å opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag om å opprette portørfaget
Vg3/opplæring i bedrift og har laget forslag til læreplan for faget.
Høringsfrist 1. september 2014.
Les høringsbrevet her: http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pahoring/Horingsbrev-om-a-opprette-portorfaget-Vg3opplaring-i-bedrift-/
De faglige rådene vurderer selv om de ønsker å avgi høringsuttalelse i saken.



Forslag til endringer i læreplan for Vg3 kran- og løfteoperasjonsfaget på høring.
Utdanningsdirektoratet foreslår følgende endringer:
• endring i formålsteksten
• endring i et kompetansemål
• tillegg i bestemmelser om sluttvurdering
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Hensikten med endringene er å sikre at lærlinger i faget får den nødvendige
sikkerhetsopplæringen og de nødvendige kompetansebevisene de må ha for å
kunne utøve yrket etter endt fagprøve.
Høringsfrist: 22. juni 2014.
Les høringsbrevet og forslaget til ny læreplan her:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing-om-forslagtil-endringer-i-lareplan-for-/

4

BNLs opplæringskonferanse 2014. Jørgen Leegaard orienterer.

Udirs oppfølging av Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei.
Cecilia Lyche orienterer.

5

Utviklingsredegjørelsen 2013/2014 – veien videre
I utviklingsredegjørelsen for 2013/2014 (vedlegg 2) presenterte FRBA en rekke ideer og
forslag som rådet skal jobbe videre med i tiden fremover og presentere for Udir når de er
gjennomarbeidet nok. Rådet diskuterer forslagene og lager en plan for det videre arbeidet
med dem.

6

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i
videregående opplæring
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag om endringer i forskrift til
opplæringsloven § 1-3. - fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring
Endringene innebærer et nytt tredje ledd i forskrift til opplæringsloven § 1-3 hvor det blir
åpnet for fleksibilitet i fag- og timefordelingen.
Høringen omfatter forslag til fleksibilitet i fag- og timefordelingen for:
• studieforberedende utdanningsprogram (SF)
• yrkesfaglige utdanningsprogram (YF)
• Vg3 påbygging til generell studiekompetanse på yrkesfaglige utdanningsprogram
Høringsfrist: 10. august 2014.
Les høringsbrevet her: http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pahoring/Horing-om-forskriftsendringer---Fleksibilitet-i-fag--og-timefordelingen-ivideregaende-opplaring/
Rådsmedlemmene diskuterer forslaget og lager et utkast til høringssvar.
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7

Varme arbeidet - svarbrev til Finans Norge
I forrige rådsmøte informerte Thomas Norland om brevet rådet har mottatt fra Finans
Norge angående varme arbeider. Rådet besluttet å følge opp saken og sende et svar til
organisasjonen. Thomas Norland presenterer et utkast til brev (deles ut i møtet).
Forslag til vedtak:
FRBA godkjenner brevet. Rådssekretæren tar ansvar for å sende det til Finans Norge.

8

Deltakelse på møter og konferanser
Kommende fellesmøte: samling for ledere og nestledere i SRY og de faglige rådene 27. –
28. august.
De faglige rådene er invitert til flere andre konferanser og seminarer i høst. FRBAmedlemmene må bli enige om hvem som kan representere rådet.
Aktuelle konferanser/seminarer:


Den nasjonale yrkesfagkonferansen Arena for kvalitet, Tromsø 11. – 12.
september. Utdanningsdirektoratet dekker reisekostnader for inntil tre medlemmer
for hvert faglig råd. På årets konferanse vil vi diskutere relevant kompetanse for
arbeidslivet. Hva gjør vi og hva kan vi gjøre for at vi i fremtiden skal ha den
kompetansen som samfunnet trenger? Kan vi gjøre noe med fagarbeiderens
status?



Utdanningsdirektoratet inviterer de faglige rådene til et arbeidsseminar om
fordypningsmuligheter i fag- og yrkesopplæringen 19. august (vedlegg 3 og 4).



Konferanse om yrkesretting, Oslo 13. oktober – forespørsel om å holde innlegg
(vedlegg 5)

9

Spørring til skoler og skoleeier – tema: læreplasser
Hver vår gjennomføres det en spørring til skoler og skoleeiere - Spørsmål til Skole-Norge.
Undersøkelsen gjennomføres av NIFU. Et av kapitlene i vårens undersøkelse tar for seg
læreplassituasjonen (vedlegg 6). Hensikten med undersøkelsen er å gi et grunnlag for
iverksetting av eventuelle tiltak til høsten for å bidra til at søkerne får læreplass.
Rapporten er foreløpig ikke publisert. Den vil, sammen med en vurdering av
lærlingsituasjonen, bli lagt fram av beredskapsgruppa for SRY 17. juni. De faglige rådene
inviteres til å komme med eventuelle kommentarer og innspill. Disse vil bli oppsummert
og forelagt SRY i møtet.
Kommentarer og innspill sendes kma@udir.no innen 15.6.2014.
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Møteplan 2014
Dato

12

Arrangement

11.6 kl. 13:00 – 20:00

Rådsmøte og sommeravslutning

2.9 kl. 11:30 – 16:30

Rådsmøte

3. – 5. november

Fylkesbesøk og rådsmøte

15. desember 12:00 – 17:00

Rådsmøte og juleavslutning

Eventuelt

