Vår saksbehandler: Kari Fyhn

Dato:

Direkte tlf: 23 30 12 83

12.4.2013

E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no

Innkalling til møte i faglig råd for
bygg- og anleggsteknikk (FRBA)
18. april 16:30 – 19:00 (sak 1 – 5)
19. april 2013 kl. 10:30 - 13:00 (sak 6 – 10)
Thon hotell Arena, Lillestrøm
Innkalt
Medlem

Representerer

Jørgen Leegaard

BNL

Thomas Norland

BNL

Rune Birkelid

KS

Anne Jensen

NHO Service

Halvor Langseth

Fellesforbundet

Helge Haukeland

Arbeidsmandsforbundet

Jarle Kristoffersen

Fagforbundet

Marit Alvin

SL

Petter Høglund

Utdanningsforbundet

Inge Rasmussen

Utdanningsforbundet

Ivar Rød

KS

Runar Kjellstad Nygård

Elevorganisasjonen

Fra Utdanningsdirektoratet
Kari Fyhn

Avdeling for fag- og yrkesopplæring

Meldt forfall
Marie Granøien

Fellesforbundet

Fred Arild Gyldenås

MEF

Ola Ivar Eikebø

KS

Jørgen Leegaard (19.4)

BNL
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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 13. februar 2013
Referatet ligger vedlagt (vedlegg 1).
Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner referatet fra møtet 13. februar 2013.

3

Orienteringssaker
Høring – Økt fleksibilitet i grunnskolen
Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring et forslag om at skoleeier kan
omdisponere inntil fem prosent av det samlede timetallet i det enkelte fag.
Endringsforslagene gjelder kun grunnskolen.
Sekretariatet vurderer saken til å ligge utenfor rådenes fokusområder og mener
derfor det ikke er nødvendig å behandle høringen i faglige råd.
Høringsfristen er 10. mai 2013.
Her finner du høringen:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--Oktfleksibilitet-i-grunnskolen/
Høring – obligatorisk gjennomføring av Lærlingundersøkelsen
Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring forslag om forskriftsfesting av
obligatorisk gjennomføring av Lærlingundersøkelsen. Lærlingundersøkelsen er en
spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater som skal gi informasjon om
deres lærings- og arbeidsmiljø.
Lærlingundersøkelsen er et sentralt verktøy i arbeidet med kvalitet i opplæringen.
Sekretariatet mener derfor at det er viktig at de faglige rådene vurderer om det vil
være riktig å forskriftsfeste at fylkeskommunene har plikt til å gjennomføre
Lærlingundersøkelsen, og at de avgir en høringsuttalelse i saken.
Utdanningsdirektoratet foreslår at:
• Fylkeskommunene inviterer lærlinger og lærekandidater som har vært minst 11
måneder i lærebedrift, til å svare på Lærlingundersøkelsen.
• Det blir obligatorisk for fylkeskommunene å gjennomføre Lærlingundersøkelsen for
det aktuelle utvalget hvert år i perioden fra 15. oktober til 1. desember.
• Utdanningsdirektoratet utvikler en felles rutine for import av respondentdata som
minsker arbeidsmengden for fylkeskommunene i forbindelse med igangsettingen av
undersøkelsen.
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Høringsfristen er 31. mai 2013.
Her finner du høringen:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoyring--obligatoriskgjennomforing-av-Larlingundersokinga/
Høring – Inntak til videregående opplæring
Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift til
opplæringsloven kapittel 6 om inntak til videregående opplæring. Direktoratet
foreslår også et nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater.
Høringsfristen er 25. april 2013.
Her finner du høringen:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering---inntak-tilvideregaende-opplaring/

4

Utviklingsredegjørelsen 2013
Skjemaet for utviklingsredegjørelsen blir presentert i fellessamlingen 18.4.
Utviklingsredegjørelsen skal leveres senest 31.12.2013.
Rådet lager en plan for arbeidet med utviklingsredegjørelsen. Direktoratet har satt
av midler til å drifte arbeidsgrupper, så det vil være mulig å få gjennomført en del
av arbeidet utenom de ordinære rådsmøtene.

5

Evaluering av fagprøven
FRBA er ikke fornøyd med arbeidet direktoratet så langt har lagt ned i å evaluere
fagprøven. Kvalitetssikringen av det siste leddet i opplæringen – fag-/svenneprøven
– er etter rådets vurdering ikke god nok, og det må myndighetene ta tak i.
I rådsmøtet 13.2.2012 fattet rådet følgende vedtak:
FRBA konstaterer at det ikke har fått svar fra direktoratet om problemstillingen, og
vil på ny ta opp behovet for en yrkesteoretisk prøve og en nasjonal standard for
fag- og svenneprøven. Saken settes opp igjen på neste rådsmøte. Sekretær vil lage
en oversikt over tidligere vedtak rådet har fattet som berører saken.
Rådsmedlemmene vurderer oversikten (vedlegg 2) og blir enige om hvilke punkter
som skal inngå i en ny henvendelse til Utdanningsdirektoratet.

6

Læreplaner i Kunnskapsløftet
Eli-Karin Flagtvedt fra læreplanavdelingen informerer om læreplaner i
Kunnskapsløftet. Presentasjonen hennes tar for seg utforming, endring og utvikling
av læreplaner.

7

Oppfølging av Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei – Kvalitet og mangfold i
fellesskolen
Rådsmedlemmene diskuterer stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet, og vurderer
tiltakene som varsles i meldingen opp mot innspillene rådet sendte til KD 24. mai
2012 (vedlegg 3).
Høringen i Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité er 15. april og
organisasjonene har dermed gitt sine innspill før rådsmøtet. Vi ber hvert
rådsmedlem forberede en redegjørelse om


hva organisasjonen han/hun representerer mener om forslagene i meldingen
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hvordan organisasjonen planlegger å følge opp meldingen

Stortinget skal behandle meldingen i begynnelsen av juni og med en
flertallsregjering, blir nok det aller fleste av forslagene vedtatt uendret. Rådet kan
derfor allerede nå starte diskusjonen om hvordan vi skal følge opp de vedtakene
som berører vårt arbeid og utdanningsprogram.
Direktoratet har satt av midler til å drifte arbeidsgrupper, så det vil være mulig å få
gjennomført en del arbeid utenom de ordinære rådsmøtene.
Forslag til vedtak:
På bakgrunn av det som er kommet fram i diskusjonen, utarbeider AU forslag til
temaer/arbeidsgrupper for rådets oppfølging stortingsmeldingen.

8

Tiltak for å få flere voksne til å ta fag-/svennebrev
Rådsmedlemmene diskuterer henvendelsen fra Utdanningsdirektoratet (vedlegg 4)
og blir enige om en svartekst.

9

Møteplan
Dato
18.-19.4

Arrangement

Tema

Fellessamling faglige råd og
SRY + rådsmøte

26.6
16.9
30.10-1.11
10.12
10

Eventuelt

Rådsmøte og

Stortingsmeldingen om

sommeravslutning

Kunnskapsløftet

Rådsmøte
Fylkesbesøk Hordaland
Rådsmøte og juleavslutning

