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Godkjenne dagsordenen og innkallingen til dagens møte
Godkjenne referatet fra møtet 10. oktober 2012
Orienteringssaker
Hvordan kan faglige råd bli mer synlig i mediene?
Utforme en tilbakemelding til Udir på rapporten ”Om bredde og fordypning i
bygg- og anleggsfagene. Utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på
Vg1 bygg- og anleggsteknikk”
Stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet
Møteplan
Eventuelt
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1

Godkjenne dagsordenen og innkallingen til dagens møte

2

Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner dagsordenen og innkallingen.
Godkjenne referatet fra møtet 10. oktober 2012
Referatet ligger vedlagt (vedlegg 1).

3

Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner referatet fra møtet 10. oktober 2012.
Orienteringssaker
•

Høring – endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og
motormannfaget
Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i læreplanene for
Vg3 elektrikerfaget, Vg3 matrosfaget og Vg3 motormannfaget. Høringsfristen
er 10. Februar 2013.
Hensikten med endringene er å nedfelle STCW-konvensjonen, den
internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold
for sjøfolk, i læreplanene. Det er for at lærlinger som tar fagbrev skal kunne
innløse sertifikat for arbeid som matros, motormann og elektriker innenfor
områdene konvensjonen dekker.
Her finner du høringen:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoeringendringer-i-lareplan-for-elektrikerfaget-matrosfaget-og-motormannfaget/
Sekretariatet antar at høringen vil være mest relevant for faglig råd for
elektrofag, faglig råd for teknikk og industriell produksjon. De øvrige faglige råd
vurderer selv om de ønsker å behandle høringen.
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Hvordan kan faglige råd bli mer synlig i mediene?
Kommunikasjonsstaben i Udir innleder.

5

Utforme en tilbakemelding til Udir på rapporten ”Om bredde og fordypning i
bygg- og anleggsfagene. Utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på Vg1
bygg- og anleggsteknikk”
Rapporten var tema i forrige rådsmøte (vedlegg 2). De fleste rådsmedlemmene var
enige om at rapporten har en rekke svakheter, og at FRBA bør gjøre rede for disse i et
brev til Udir.
Jørgen Leegaard presenterer et utkast til brev som skal sendes til Udir.
Vedtak:
Rådet stiller seg bak forslaget. Brevet skal sendes til Udir.
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Stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet
Rådet tar opp saker som er knyttet til den kommende stortingsmeldingen om
Kunnskapsløftet.
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1. Rådsmedlemmene som deltok på konferansen om evalueringen av
Kunnskapsløftet 31. oktober 2012 (vedlegg 3) orienterer kort om den.
2. Evalueringen av Kunnskapsløftet, annen forskning og innspill fra organisasjoner
og arbeidslivets parter indikerer at fag- og yrkesopplæringen har noen spesielle
utfordringer som bør drøftes i meldingen. KD har etablert en arbeidsgruppe
med medlemmer fra SRY som skal drøfte hvordan opplæringen kan organiseres
for å takle disse utfordringene på en bedre måte. Arbeidsgruppen har nylig
avsluttet arbeidet og levert en rapport fra det. Rapporten vil bli satt opp som
sak på SRY-møtet 6.12.2012. FRBA diskuterer rapporten. Jørgen Leegaard
innleder.
3. Jørgen Leegaard informerer om et brev BNL nylig har sendt til KD med forslag
om å endre struktur på læreplanene.
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Møteplan andre halvår 2012
Dato

FRBA

6.12
11.-14.12

SRY
Julemøte hos Udir

Studiebesøk (Brussel) og
rådsmøte

Møteplan 2013
Dato

Arrangement

Tema

12.2

Rådsmøte

Innspill til stortingsmeldingen om
Kunnskapsløftet. Hvor står
organisasjonene?

9.4

Rådsmøte

Stortingsmeldingen om
Kunnskapsløftet. Presentasjon/første
reaksjon

11.6

Rådsmøte og sommeravslutning

Stortingsmeldingen om
Kunnskapsløftet

17.9
30.10-1.11
10.12
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Eventuelt

Rådsmøte
Fylkesbesøk Hordaland
Rådsmøte og juleavslutning

