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Saksliste
Sak 5 / 14 Utviklingsredegjørelsen
– saksinnsendelse
og videre arb eid
Utvikl ingsgjørelsen er ferdigstilt. Rådet vil ta stilling til hvordan de nå ønsker å
jobbe videre med sakene i redegjørelsen.
AUs innstilling:
Rådet sender inn 4 saker fra utviklingsredegjørelsen:
1. Forslag
til navneendring 2. forslag til endring av læreplan på Vg1 3. Forsla g om
evaluering av Vg1 - lære planen i bruk 4. forslag om endring av læreplan for Vg2
aktivitør. Se utkast til brev vedlagt.
Sak 6 /14 Spørreskjema
om matematikk
i yrkesfagene
Udir har nedsatt en ekstern arbeidsgruppe som skal gjenn omgå matematikkfaget
gjennom hele grunnutdanningen,
inkludert yrkesfagene. Hensikten med
gjennomgangen er å utarbeide et kunnskapsgrunnlag som vil danne grunnlag for
å vurdere behov for endringer i faget. I den sammenheng ber arbeidsgruppa om
innspill fra de faglige rådene om hvilken type matematikk som er særlig relevant
for utdanningsprogrammet,
se spørreskjema. Arbeidet vil sees i sammenheng
med tiltak i Meld. St. 20 om yrkesretting
og videreutvikle tiltak for å styrke
fellesfagene i de yrkesfaglige utda nningsprogrammene.
Se utkast til svarbrev vedlagt innkallingen. Utkastet er basert på innspill
rådsmedlemmene har sendt inn innen 1. april.
Sak 7/14 Godkjenning
av praksis for praksiskandidater
Udir ønsker å innhente de faglige rådenes erfaringer med god kjenning av praksis
for praksiskandidater.
Se oppdrag og utkast til svarbrev vedlagt. Utkastet er basert på innspill
rådsmedlemmene har sendt inn innen 1. april.

Sak 8/14 forespørsel
til rådet om videre arbeid med praksisbrev
I Meld. St. 20 (2012 - 2013) På rett vei, er det foreslått å gjøre praksisbrevet til en
permanent ordning i den forstand at fylkeskommunene skal kunne tilby dette. De
rådene som mener dette er relevant innenfor deres utdanningsprogram
kan
komme med innspill til det videre arbeidet. Se vedlagte forespørsel til de faglige
råd om vider e arbeid med praksisbrev.
Monika orienterer

om arbeidet på vegne av arbeidsgruppen

fra KD og Udir.

Sak 9 /14 Utenlandstur
til Sveits, 17. - 18. oktober
Monika presenterer status for planleggingen at utenla ndsturen .
Orienteringssaker:
Konferanse i Tromsø om kvalitet i fagopplæringen
Informasjon

fra fellesmøte med SRY og faglige råd

Informasjon

fra Nordisk samling om læring på arbeidsplassen

Orientering

om status i tiltaket knyttet til små og verneverdige

fag i Meld. St. 20
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