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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 18.-19. april 2013
Referatet ligger vedlagt (vedlegg 1).
Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner referatet fra møtet 18.-19. april 2013.

3

Orienteringssaker
Utsettelse av innspillsfrist for «Kvalitet i fagopplæringen» (vedlegg 2)
Utdanningsdirektoratet har flyttet innspillsfristen for arbeidet med «Kvalitet i
fagopplæringen» til 15. september 2013.
Mer informasjon om Utdanningsdirektoratets arbeid med «Kvalitet i
fagopplæringen» finner du på http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-utepa-horing/horing-kvalitet-i-fagopplaringen/.
Høring - Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget
Vi sender med dette på høring et forslag med krav til relevant kompetanse i
undervisningsfag.
Høringsfristen er 14. september 2013.
Stortinget har allerede vedtatt en lovbestemmelse med krav om at den som skal
undervise må ha relevant kompetanse i undervisningsfaget.
Lovbestemmelsen trer i kraft 1. januar 2014. I denne høringen foreslår vi blant
annet flere presiseringer av kravet.
Høringen finner du her:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering---Krav-tilrelevant-kompetanse-i-undervisningsfaget/

4

Presentasjon av Lavenergiprogrammet v/ Christine Karlsen
Lavenergiprogrammet er et tiårig samarbeid mellom byggenæringen og flere
statlige etater. Programmet skal bidra til at norsk byggenæring blir ledende i Europa
i å bygge energieffektive bygg. Les mer her: www.lavenergiprogrammet.no

5

Dokumentasjon av kurs i varme arbeider
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 tok opp saken i forrige rådsmøte og vedtok da å be direktoratet om å
forberede et saksfremlegg om de juridiske og økonomiske sidene av saken.
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Rådsmedlemmene diskuterer informasjonen i saksfremlegget (vedlegg 3) og
vurderer om FRBA bør gå videre med saken.
6

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 forrige
rådsmøte (19.4.2013) besluttet rådet å sende et nytt brev om dette til
Utdanningsdirektoratet.
Jørgen Leegaard presenterer brevutkast (ettersendes).
Forslag til vedtak:
FRBA godkjenner teksten.

7

Læreplanen i byggdrifterfaget
Gruppen som har fått i oppgave å lage læreplanen for det nye byggdrifterfaget, har
levert et utkast (vedlegg 4). Rådsmedlemmene vurderer utkastet. Rådssekretær
oppsummerer diskusjonen og skriver en tilbakemelding til læreplangruppen.

8

Utviklingsredegjørelsen og oppfølgingen av Meld. St. 20
Rådet ønsker å kombinere oppfølgingen av Meld. St. 20 og arbeidet med
utviklingsredegjørelsen. I forrige møte bestemte rådet at AU skal lage et forslag til
temaer/arbeidsgrupper for rådets oppfølging stortingsmeldingen.
AU konstaterer at stadig færre bedrifter tar inn lærlinger, og at stadig færre
ungdommer ønsker å bli lærling. AU mener likevel at rådets arbeid med
utviklingsredegjørelsen og oppfølgingen av Meld. St. 20 må ta utgangspunkt i
føringene som ligger i stortingsmeldingen om bygningspolitikk. Denne meldingen
varsler at man skal satse på kompetanseheving i alle ledd. AU mener at man da må
begynne med å gi et tilbud til de mange ufaglærte som allerede jobber i næringen.
En av arbeidsgruppene bør derfor ta for seg temaet voksenlærlinger og
praksiskandidater.
AU mener at det er behov for en gjennomgang av tilbudet innen treindustrifagene.
Dette arbeidet bør knyttes til CNC-saken, og FRBA bør invitere medlemmer fra
andre relevante råd til å delta i en tverrfaglig arbeidsgruppe. AU mener også at det
er behov for en gjennomgang av tilbudet innen anleggsfagene.
Videre mener AU at en av arbeidsgruppene bør se på de øvrige fagene. Denne
gruppen kan for eksempel ta for seg debatten om små vs. store fag: Når er et fag
så lite at det ikke lenger bør inngå i tilbudsstrukturen? Bør små fag tilbys i alle
fylkeskommuner, eller bør tilbudene samles i egne nasjonale sentra? Hvordan bør
de finansieres? Denne arbeidsgruppen kan også se nærmere på utfordringer knyttet
til vekslingsmodellen.
AU mener at en egen gruppe bør vurdere hvilke tiltak man bør iverksette for å
rekruttere flere lærebedrifter.
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

AU foreslår at gruppe 2 og 5 leverer innspill til debatt i rådsmøtet i oktober. De tre
andre gruppene presenterer arbeidet sitt i rådsmøtet i desember.
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Forslag til vedtak:
Rådet støtter AUs forslag.
9

Møteplan
Dato

Arrangement

26.6

Rådsmøte og sommeravslutning

16.9

Rådsmøte

30.10-1.11
10.12

Fylkesbesøk Hordaland
Rådsmøte og juleavslutning

10

Eventuelt

11

Besøk på Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA)
Rådet besøker utstillingen ”Utsikt til fremtiden”, som Powerhouse,
Lavenergiprogrammet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo står bak.
Her finner du mer informasjon om utstillingen: http://www.doga.no/utsikt-tilfremtiden

