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Dagsorden
1

Fellessamling med FRMK
Kvalitet i fagopplæringen
Utdanningsdirektoratet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utviklet et system for
kvalitetsvurdering i fagopplæringen. Dette er et verktøy for å vurdere og analysere
tilstanden i skole og bedrift slik at kvaliteten i fagopplæringen kan forbedres.
Dokumentet Kvalitet i fagopplæringen gir en sammenhengende beskrivelse av
kvalitetsarbeidet i skole og bedrift. Det ble sendt på høring 8.5.13. Utdanningsdirektoratet
vil orientere de faglige råd om status i Kvalitet i fagopplæringen, og direktoratets videre
arbeid med å implementere systemet.
Praksisbrevet
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.
I oppfølgingen av Stortingets behandling av meldingen, samt politisk plattform for
Solberg-regjeringen, ønsker en arbeidsgruppe fra KD og Udir med dette å invitere seg til
møter med faglige råd som mener dette er relevant innenfor deres utdanningsprogram,
for diskusjoner og innspill til dette arbeidet (se vedlegg 1).

2

Godkjenne dagsordenen og innkallingen til dagens møte
Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner dagsordenen og innkallingen.

3

Godkjenne referatet fra møtet 5. februar 2014
Referatet ligger vedlagt (vedlegg 2).
Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner referatet fra møtet 5. februar 2014.

4

Orienteringssaker
Kvalifikasjonskrav
v/ Thomas Norland
Høring - endringer i læreplan for Vg2 transport og logistikk og Vg3 yrkessjåfør
Utdanningsdirektoratet sender på høring forslag til endringer i læreplanen for Vg2
transport og logistikk og Vg3/opplæring i bedrift for yrkessjåfør. Høringsfristen er 23. mai
2014.
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Les mer og svar på høringen her:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing---endringer-ilareplan-for-Vg2-transport-og-logistikk-og-Vg3-yrkessjafor/
De faglige rådene avgjør selv om de ønsker å avgi høringssvar til saken.
Høring - Nytt navn på taktekkerfaget
Utdanningsdirektoratet sender på høring skifte av navn på taktekkerfaget.
Høringsfristen er 26. mai 2014.
Les mer om høringen her:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing--Nytt-navn-pataktekkerfaget/
De faglige rådene avgjør selv om de ønsker å uttale seg til høringen.
Du kan sende høringsuttalelsene til post@utdanningsdirektoratet.no.
5

Matematikkfaget i bygg- og anleggsteknikk
Utdanningsdirektoratet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide et
kunnskapsgrunnlag om matematikkfaget i grunnopplæringen. I den sammenheng har
direktoratet bedt de faglige rådene om å vurdere hvilke retninger innenfor
matematikkfaget som er nødvendige og viktige innenfor de respektive
utdanningsprogrammene.
Direktoratet ber de faglige rådene besvare vedlagte spørreskjema (vedlegg 3). Her følger
også et utdrag av relevante kompetansemål i læreplan for felles programfag for hvert
utdanningsprogram.
Svar sendes til Ellen Marie Bech: Ellen.Marie.Bech@utdanningsdirektoratet.no innen 10.
april.
Dag Arne Midtland, lærer ved Hellerud videregående skole, vil delta i diskusjonen.

6

Stillasopplæring
Thomas Norland innleder (vedlegg 4)

7

Veirekkverksfaget
Udir har mottatt søknad fra Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) om å opprette
veirekkverksfaget som nytt lærefag (vedlegg 5, 6, 7, 8, 9 og 10). Direktoratet ber FRBA
om å behandle forslaget og gi en anbefaling.
Thomas Norland presenterer forslaget.
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Læreplan – vekslingsmodellen – mangel på kompetansemål

10

Thomas Norland innleder.
Praksiskandidater - godkjenning av praksis
Oversender oppdrag til faglige råd vedrørende godkjenning av praksis for
praksiskandidater. På bakgrunn av sak vedrørende godkjenning av praksis i barne- og
ungdomsarbeiderfaget mente SRY at det kan være behov for en presisering og en
gjennomgang av prosedyrene for godkjenning av praksis i alle fag (vedlegg 11).
Direktoratet ber de faglige rådene komme med synspunkter og eventuelle forslag til tiltak
som bør iverksettes. Synspunkter sendes kma@udir.no. Frist: 22.4.2014.
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Møteplan 2014
Dato
9.4 kl. 10:00 – 15:00
11.6 kl. 13:00 – 20:00

Arrangement
Rådsmøte
Rådsmøte og sommeravslutning

Fylkesbesøk: Hvor skal FRBA reise på fylkesbesøk i 2014? Oslo, Akershus og Rogaland
har blitt nevnt så langt. Hva skal temaet for besøket være?
År
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

12

Fylker FRBA har besøkt
Nord-Trøndelag
Østfold
Buskerud
Rogaland
Sør-Trøndelag
FRBA reiste til København i stedet for å dra på
fylkesbesøk
Møre og Romsdal
Hordaland

Eventuelt

Tema

Vekslingsmodell
TAF
Anleggsfag

