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Saksliste
Sak 13/14 Høring – Kryssløp Vg1 HO til Vg2 aktivitør
Forslaget om kryssløp fra Vg1 helse- og oppvekstfag til Vg2 aktivitør er nå ute på
høring: http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing-krysslop-fra-Vg1-helse--og-oppvekstfag-til-Vg2-aktivitor/
AUs innstilling: FRDH støtter kryssløp fra Vg1 HO til Vg2 aktivitør. Se forslag til
svarbrev vedlagt innkallingen.
Sak 14/14 Høring om forskriftsendringer – Fleksibilitet i fag og
timefordelingen
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag om endringer i forskrift til
opplæringsloven § 1-3. - fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående
opplæring. Endringene innebærer et nytt tredje ledd i forskrift til opplæringsloven
§ 1-3 hvor det blir åpnet for fleksibilitet i fag- og timefordelingen. Høringen
omfatter forslag til fleksibilitet i fag- og timefordelingen for:
 Studieforberedende utdanningsprogram (SF)
 • Yrkesfaglige utdanningsprogram (YF)
 • Vg3 påbygging til generell studiekompetanse på yrkesfaglige
utdanningsprogram
Les høringsbrevet her: http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pahoring/Horing-om-forskriftsendringer---Fleksibilitet-i-fag--og-timefordelingen-ivideregaende-opplaring/

Sak 15/14 Utprøving av vekslingsmodeller
Utdanningsdirektoratet ber de faglige rådene gi sine anbefalinger til utprøving av
vekslingsmodeller innen sine utdanningsprogram. Se vedlagte informasjonsbrev
til faglige råd om utvidet utprøving av vekslingsmodeller. Det er søkt om
utprøving innen frisørfaget og kjole- og draktsyerfaget i design og håndverk.
AUs innstilling: FRDH støtter utprøving av vekslingsmodeller innen
utdanningsprogrammet design og håndverk.
Sak 16/14 Søknad om godkjenning av gitarmakerfaget som nytt fag
4. april 2014 mottok rådet en søknad fra Oppland fylkeskommune om opprettelse
av gitarmakerfaget som nytt fag. Saken var oppe i forrige rådsmøte, der rådet
støttet opprettelse. Rådet tok imidlertid ikke stilling til opplæringsmodell. Se
søknad fra Oppland fylkeskommune vedlagt.
AUs innstilling: FRDH støtter opprettelsen av gitarmakerfaget som nytt fag innen
design og håndverk. Rådet anbefaler at faget legges inn under Vg2 design og
trearbeid og går inn i ordinær 2+2-modell. Rådet henviser til fastsatte kriterier i
spørsmålet om faget kan gå inn som verneverdig.
Sak 17/14 Høring – Formgivingsfag som eget studieforberedende
utdanningsprogram
Udir har sendt ut et forslag til en fag- og timefordeling. Direktoratet ber også om
tilbakemelding på om de felles programfagene kan videreføres i det nye
studieforberedende tilbudet og ønsker å få forslag til nye valgfrie programfag,
faglig innhold og eventuelt navn på disse. De faglige rådene vurderer selv om de
ønsker å avgi høringssvar i saken. Høringsfristen er 20. september.
Les høringsbrevet her: http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pahoring/Horing-om-etablering-av-formgiving-som-eget-studieforberedeneutdanningsprogram/
Sak 18/14 Innspill til rapport fra NIFU om læreplassituasjonen
Hver vår gjennomføres det en spørring til skoler og skoleeiere - Spørsmål til
Skole-Norge. Undersøkelsen gjennomføres av NIFU. Et av kapitlene i vårens
undersøkelse tar for seg læreplassituasjonen. Hensikten med undersøkelsen er å
gi et grunnlag for iverksetting av eventuelle tiltak til høsten for å bidra til at
søkerne får læreplass. Rapporten er foreløpig ikke publisert. Den vil, sammen
med en vurdering av lærlingsituasjonen, bli lagt fram av beredskapsgruppa for
SRY 17. juni. De faglige rådene inviteres til å komme med eventuelle
kommentarer og innspill. Disse vil bli oppsummert og forelagt SRY i møtet.
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Orienteringssaker:
Status for saker rådet har i prosess, se vedlagte flytskjema.
Orientering om status i gjennomgangen av tilbudsstrukturen og tiltaket knyttet til
små og verneverdige fag i Meld. St. 20
Høringssaker
Informasjon fra 5 årsjubileet til Løfte håndverket 23.05.2014. Marianne og
Ragnvald orienterer.
AU orienterer fra møte med UDE 26.05.2014, om oppstart av ny skole i Oslo,
Edvard Munch vgs.
Status for utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon. Marianne orienterer
fra møte 21.05.2014.

Eventuelt
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