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Fra Utdanningsdirektoratet
Kari Fyhn

Meldt forfall

Avdeling for fag- og yrkesopplæring
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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 26. juni 2013
Referatet ligger vedlagt (vedlegg 1).
Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner referatet fra møtet 26. juni 2013.

3

Høring om gjennomgående dokumentasjon
Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring forslag til forskriftsfesting av en
ordning med gjennomgående dokumentasjon i forskrift til opplæringsloven og
forskrift til privatskoleloven. Hensikten med den gjennomgående dokumentasjonen
er å gi eleven/lærlingen en dokumentasjon av hvilken opplæring hun eller han har
gjennomført.
Direktoratet foreslår her at ordningen innføres for de tre yrkesfaglige
utdanningsprogrammene





bygg- og anleggsteknikk
elektrofag
teknikk og industriell produksjon

Høringsbrevet ligger her: http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pahoring/Hoering---Gjennomgaende-dokumentasjonsordning/
Høringsfrist: 21. oktober 2013.
4

Dokumentasjon av kurs i varme arbeider v/ Thomas Norland og Ola Ivar
Eikebø
Noen skoler gir ikke elevene varme arbeider-sertifikatet, kun et kursbevis. Kurset i
varme arbeider og sertifikatet er et krav som forsikringsnæringen har innført.
Bedriftene får ikke forsikret sine arbeider dersom de ansatte ikke har kurset. Ved
skade vil det bli avkorting dersom de som forvoldte skaden, ikke hadde kurset.
Derfor ønsker blant annet EBA at skolene skal tilby sertifikatet.
FRBA har behandlet saken i flere møter. Den 26.6 besluttet rådet at Thomas
Norland og Ola Ivar Eikebø skulle jobbe videre med saken. De har oppsummert
arbeidet i et notat (vedlegg 2).
Rådet diskuterer notatet.

5

Evaluering av fagprøven
Jørgen Leegaard orienterer om status i denne saken.

6

Godskriving av teori
Ola Ivar Eikebø innleder (vedlegg 3)
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Forslag til vedtak:
FRBA mener at SRY bør drøfte saken og gi en anbefaling til Utdanningsdirektoratet.
Rådet vil sende brev til SRY om dette.
7

Søknad om forlengelse av prøve i malerfaget
BNL har i et brev til Udir foreslått å forlenge svenneprøven i malerfaget (vedlegg 4).
Udir gjør rede for



konsekvensene endringen vil ha for fylkeskommunene
videre saksgang

Forslag til vedtak:
FRBA støtter BNLs forslag.
8

Forslag om navneendring for taktekkerfaget

BNL har foreslått en navneendring for taktekkerfaget (vedlegg 5).
Forslag til vedtak:
FRBA støtter BNLs forslag.
9

Utviklingsredegjørelsen og oppfølgingen av Meld. St. 20
Oppsummert foreslår AU å nedsette fem arbeidsgrupper. Gruppene skal ta for seg
temaene:
1.
2.
3.
4.
5.

voksenlærlinger og praksiskandidater
rekruttering av lærebedrifter
treindustrifagene
anleggsfagene
øvrige fag

Arbeidsgruppene orienterer om status i arbeidet (vedlegg 6 og 7).

10

Møteplan
Dato

Arrangement

16.9

Rådsmøte

30.10-1.11
10.12
11

Eventuelt

Fylkesbesøk Hordaland
Rådsmøte

