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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 12. desember 2012
Referatet ligger vedlagt (vedlegg 1).
Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner referatet fra møtet 12. desember 2012.

3

Orienteringssaker


Byggdrifterfaget
Kunnskapsdepartementet har vedtatt å opprette byggdrifterfaget som nytt
lærefag. Utdanningsdirektoratet begynner nå arbeidet med å lage læreplan
for faget.



Rapport om HMS-opplæring
Problemstilling: Er dagens HMS-opplæring i videregående skole for byggfag
mangelfull, og eventuelt hva må endres? (Vedlegg 2)



Høring - nye læreplaner i valgfag for ungdomstrinnet fra skoleåret
2013/2014
Denne høringen omfatter læreplaner i valgfagene
-

Levande kulturarv
Trender og forbruk
Natur og miljø
Demokrati i praksis
Med verda som mål
Innsats for andre
Trafikk

Høringsfristen er 25. februar 2013.
Her finner du høringen:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering-nyelareplaner-i-valgfag-fra-skolearet-2013-2014/


Høring om justering av læreplaner for engelsk, matematikk,
naturfag, norsk og samfunnsfag
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til justerte læreplaner for
de gjennomgående fagene engelsk, matematikk, naturfag, norsk og
samfunnsfag i grunnskolen og videregående opplæring.
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering-justering-av-lareplaner-for-engelsk-matematikk-naturfag-norsk-ogsamfunnsfag/
Som det fremgår av vedlagt dokument bes de faglige rådene om å vurdere
om justeringene i læreplanene bidrar til å tydeliggjøre de grunnleggende
ferdighetene som redskap for læring og utvikling i skole, arbeid og
samfunnsliv.
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Høringsfristen er 5. mars 2013.
4

Forsøket med vekslingsmodell i Oslo
Anita Tjelta og assisterende rektor ved Sogn vgs., Anja Teig, presenterer forsøket
med vekslingsmodell i tømrerfaget.

5

Bruk av læreplan i CNC-maskineringsfaget Vg3/opplæring i bedrift for
trevarebransjen
FRBA diskuterer henvendelsen fra Udir (vedlegg 3).
Forslag til vedtak:
FRBA oppretter en arbeidsgruppe sammen med FRTIP. Arbeidsgruppen skal vurdere
problemstillingen. Gruppen skal ha ett medlem fra hvert råd og en ekspert fra
fagområdet.

6

Spørsmål fra Fred Arild Gyldenås om evaluering av fagprøven
I rådsmøtet 12.12.2012 viste Fred Arild Gyldenås til innspillet rådet ga til
direktoratet 16.6.2010 om evaluering av fagprøven. Gyldenås etterlyste en
tilbakemelding fra Udir.
Udir informerer om status i saken (vedlegg 4 og 5).

7

Arbeidsgrupper i FRBA
I nytt mandat for de faglige rådene åpnes det for at de faglige rådene ved behov
kan trekke inn ytterligere spisskompetanse og opprette arbeidsgrupper.
Udir ber det enkelte faglige råd vurdere behovet for å opprette slike arbeidsgrupper
i 2013, og utarbeide budsjett for ev. grupper.
Følgende prinsipper gjelder:






Udir dekker reise og eventuelle overnattingsutgifter for deltakere i
arbeidsgrupper.
Udir dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste for deltakere i arbeidsgrupper.
Arbeidsgruppene må selv forestå innkalling, referat og skrivearbeid og
rapportering til det faglige rådet.
Arbeidsgruppemøter er møter for å fordele arbeidsoppgaver, koordinere
innspill og drøfte problemstillinger. Medlemmene må påregne en del arbeid
mellom arbeidsgruppemøtene.
Arbeidsgruppemøter legges så langt det er mulig i forkant/etterkant av
rådsmøter.

FRBA vurderer behovet for å opprette arbeidsgrupper i rådet i 2013.
8

Høringer om kryssløp i yrkesfaglige utdanningsprogram
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag om kryssløp fra Vg2
industriteknologi til Vg3 industriell matproduksjon og kryssløp fra Vg1 TIP til Vg2
anleggsteknikk.
Direktoratet ønsker tilbakemelding på:
1) forslag om kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 industriell matproduksjon
2) forslag om kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon til Vg2
anleggsteknikk
Begge forslagene har høringsfrist 5. april 2013.
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Her finner du høringen om kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3
industriell matproduksjon:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing---krysslop-fraVg2-industriteknologi-til-Vg3-industriell-matproduksjon-/
Her finner du høringen om kryssløp fra Vg1 TIP til Vg2 anleggsteknikk:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering---krysslopfra-Vg1-TIP-til-Vg2-anleggsteknikk/
FRBA vurderer forslaget om kryssløp fra Vg1 TIP til Vg2 anleggsteknikk. Rådet
behandlet søknaden i februar 2012 og fattet da følgende vedtak:
Læreplanen for Vg1 TIP inneholder svært mange kompetansemål som er relevant
for Vg2 anleggsteknikk. Bransjen har behov for flere fagutdannede. FRBA støtter
derfor søknaden.
Forslag til vedtak:
FRBA vil avgi høringssvar i sak 2 om kryssløp fra TIP til Vg2 anleggsteknikk. FRBA
støtter fremdeles søknaden, og vil bruke teksten fra februar 2012 i høringssvaret.

9

Høring om lokalt gitt muntlig eksamen
Udir ber rådet om å besvare spørsmålene i høringsbrevet (vedlegg 6).
Forslag til vedtak:
Rådet ønsker ikke å uttale seg fordi saken er av generell karakter. Partene vil
fremme sine standpunkt i SRY.

10

Europass fagbeskrivelser
Utdanningsdirektoratet vurderer å gjøre endringer i kapittel 6 i Europass
fagbeskrivelser (Godkjente måter å oppnå fagbeviset på).
Før direktoratet tar endelig stilling til endringen er det ønskelig at de faglige rådene
vurderer endringsforslaget (vedlegg 7).

11

Møteplan
Dato
18.-19.4

Arrangement

Tema

Fellessamling faglige råd og
SRY + rådsmøte

11.6
16.9
30.10-1.11
10.12
12

Eventuelt

Rådsmøte og

Stortingsmeldingen om

sommeravslutning

Kunnskapsløftet

Rådsmøte
Fylkesbesøk Hordaland
Rådsmøte og juleavslutning

