Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng

Vår dato:
19.11.2015
Vårreferanse
:
2015/32

Deres dato:
Deres
referanse:

Innkalling til rådsmøte nr. 6 2015

Dato: 02.12.15
Tid: 10:00 – 15:30
Sted: Etterstad videregående skole, Etterstadsletta 5, 0660 Oslo
Dagsorden:
44.6.2015
45.6.2015
46.6.2015
47.6.2015
48.6.2015
49.6.2015
50.6.2015
51.6.2015
52.6.2015

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 5/2015
Høringer
Læreplansak HMS og bransjekunnskap
Utsettelse av nyoppnevning av SRY og faglige råd
Innlegg om praksis-teorifordeling i yrkesfag
Gjennomgang av tilbudsstrukturen og utviklingsredegjørelsen del 2
Orienteringssaker
Eventuelt

FAGLIG RÅD FOR RESTAURANT- OG MATFAG
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00
e-post:post@utdanningsdirektoratet.no, internett http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
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44.6.2015 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak:
Godkjennes
45.6.2015 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 5/2015
Forslag til vedtak:
Godkjennes
Saksdokumenter (vedlagt):
- Referat fra rådsmøte nr. 5/2015
46.6.2015 Høringer
Høring - endring i opplæringsloven – praksisbrevordningen og godkjenning av
utenlandsk fagopplæring
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplæringsloven for å innføre
praksisbrevordningen, en toårig praktisk opplæring, som et supplement til ordinær yrkesfaglig
videregående opplæring. Departementet foreslår at praksisbrevordningen skal være et tilbud i
alle fylker. Videre foreslår departementet endringer i opplæringsloven for å etablere en
godkjenningsordning for utenlandsk fagopplæring.
Rådet behandlet saken på rådsmøte nr. 5/2015, og vedtok å avgi en høringsuttalelse og
sluttbehandle saken på rådsmøte nr. 6/2015. Rådet ønsker å se denne saken i sammenheng med
varslet høring fra Utdanningsdirektoratet om rammer for lokale læreplaner for praksisbrevet.
Høringen kommer trolig innen neste rådsmøte.
Frist er 14.12.2015
Saksdokumenter (link):
- Høringsbrev:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-opplaringsloven/id2457585/
Høring – forslag til revidert læreplan for programfaget historie og filosofi
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til revidert læreplan for programfaget historie
og filosofi. Utdanningsdirektoratet foreslår å:
• endre hovedområdetitler i historie og filosofi 1
• endre teksten på fem av hovedområdebeskrivelsene i historie og filosofi 1
• endre kompetansemål
AU foreslår at rådet ikke svarer på høringen.
Frist er 5. februar 2016.
Saksdokumenter (link):
-

Høringsbrev
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/forslag-til-revidert-lareplanfor-programfaget-historie-og-filosofi/

Høring – endringer i læreplan for Vg2 brønnteknikk
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag om endringer i læreplan for Vg2 brønnteknikk.
Udir foreslår endringer i formålsteksten, kompetansemål og strukturen i og omtalen av
programfagene.
AU foreslår at rådet ikke svarer på høringen.
Frist er 1. februar 2016.
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Saksdokumenter (link):
-

Høringsbrev:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/horing---endringer-ilareplan-for-vg2-bronnteknikk/

Høring – forslag til læreplaner i medier og kommunikasjon som studieforberedende
utdanningsprogram
Utdanningsdirektoratet sender på høring forslag til læreplaner i medier og kommunikasjon som
studieforberedende program. Medier og kommunikasjon som studieforberedende
utdanningsprogram starter opp skoleåret 2016/2017.
AU har ikke behandlet saken.
Frist er 18. februar 2016.
Saksdokumenter (link):
- Høringsbrev
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/horing--forslag-tillareplaner-i-studieforberedende-utdanningsprogram-for-medier-og-kommunikasjon/
47.6.2015 Læreplansak HMS og bransjekunnskap
FRRM deltar i pilot om utprøving av mer innflytelse på Vg3 læreplaner. Rådet leverte en
læreplansak om HMS og bransjekunnskap til Udir 03.07.15, og Udir svarte rådet 03.09.15. AU
har hatt et planleggingsmøte med Udir om framdrift for arbeidet. På møtet gikk AU og Udir
igjennom læreplansaken og drøftet framdriftsplan, mandat for læreplangruppe, involvering av
faglig råd og evaluering av utprøvingen. På rådsmøte nr. 5/2015 ble rådet enige i forslag til
framdriftsplanen. Rådet ønsker at læreplangruppa består av 7 representanter etter følgende
fordeling:
Baker og konditor: 1 representant
Pølsemaker, kjøttskjærer, slakter: 1 representant
Industriell matproduksjon og sjømatproduksjon: 1 representant
Butikkslakter og sjømathandler: 1 representant
Kokk og institusjonskokk: 1 representant
Servitør: 1 representant
I tillegg ønsker rådet en leder som er uavhengig av fag. Rådsmedlemmene sender inn forslag til
kandidater innen rådsmøte 2. desember. Kandidatene må være forespurt om de har tid og lyst til
å delta. Per 19.11.15 er følgende kandidater foreslått:
Klara Rokkones, leder
Cecilie Hänninen
Helga Hjeltnes, (Industriell matproduksjon, slakter, kjøttskjærer, butikkslakter og
institusjonskokk)
Lars Gerhardsen, sjømathandler/butikkslakter
Michael Bjerkaas, kjøttfag/IMP
Saksdokumenter (vedlagt):
- Mandat for arbeidsgruppen
- Vilkår for å delta i læreplangruppe
- Framdriftsplan for læreplansak
- Læreplansak HMS og bransjekunnskap
- Svar fra Udir
48.6.2015 Utsettelse av nyoppnevning av SRY og faglige råd
SRY og de faglige rådene skal oppnevnes på nytt for perioden 2016-2020. SRY ble oppnevnt av
Kunnskapsdepartementet juni 2012, og de faglige rådene ble oppnevnt av Utdanningsdirektoratet
etter delegert myndighet fra departementet september 2012. I henhold til mandatet, skal SRY og
de faglige rådene oppnevnes for inntil fire år av gangen.
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Kunnskapsdepartementet ber i vedlagt brev SRY og de faglige rådene vurdere om departementet
skal forlenge oppnevningsperioden i ett år. Bakgrunnen er arbeidet med gjennomgang av
tilbudsstrukturen. Se vedlegg. Udir ber de faglige rådene om å gi tilbakemelding på spørsmålet
om utsettelse av nyoppnevning.
På sak fra SRY om evaluering av oppnevningsperioden, meldte rådet inn at vi ønsker at
nyoppnevningen skal utsettes. AU foreslår at rådet spiller dette inn til Udir.
Frist for svar er 14.12.15
Saksdokumenter (vedlagt):
- Brev fra KD
49.6.2015 Innlegg om praksis-teorifordeling i yrkesfag
Halvor Spetalen fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er invitert til rådsmøtet for å holde et
innlegg om praksis-teorifordeling i yrkesfag. Han vil snakke om fag- og timefordelingen i
læreplaner fra 1976 og fram til i dag, og i den forbindelse vise en analyse av handlingsrommet for
praktisk og teoretisk undervisning i denne perioden.
50.6.2015 Gjennomgang tilbudsstruktur og utviklingsredegjørelsen del 2
Rådet har sendt utviklingsredegjørelsen del 1 til Udir. Rådet har mottatt en tilbakemelding på del
1 og bestilling til del 2 av utviklingsredegjørelsen, se vedlegg.
Rådet vedtok på rådsmøte 5/2015 å be de to arbeidsgrupper om å forberede besvarelsen av
utviklingsredegjørelsen del 2. Videre vedtok rådet å sende bestilling til arbeidsgruppene når vi har
mottatt bestilling fra Udir. Rådet ønsker å drøfte saken på hvert rådsmøte fram mot innlevering,
og vil be arbeidsgruppene om:
-

en muntlig tilbakemelding til rådsmøtet 2. desember
en skriftlig delrapport til rådsmøte 4. februar
Endelig innspill til rådsmøtet 11. april

Rådets to arbeidsgrupper er invitert til denne delen av møtet. AU ber rådet vurdere om
bestillingen fra Udir er tilfredsstillende, eller om rådet skal gi arbeidsgruppene ytterligere
oppdrag.
Saksdokumenter:
- Bestilling Utviklingsredegjørelse del 2
51.6.2015 Orienteringssaker
Orientering fra Udir
o Forsøk Vg2 plast og kompositt
Utdanningsdirektoratet har fått svar fra KD angående søknaden om forsøk i Vg2 plast og
kompositt. Den er nå innvilget, jf. vedlegg. Sekretariatet ber om at relevante faglige råd blir
informert om avgjørelsen.
o Formidlingstall per 01.11.15:
http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Fag--og-yrkesopplaring/Sokere-og-godkjentekontrakter/sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter-2015/

o
o
o
o
o
o

- Orientering fra rådsmedlemmer
Møte mellom HiOA og nestleder i rådet.
Intervju med HiOA og AU i rådet om forskningsprosjekt
FEED-konferansen, Helga Hjeltnes og John Magne Larsen deltok fra rådet
Arena for kvalitet i fagopplæringen, Espen Lynghaug, Erna Hamrum og Arild Løvaas deltar
for rådet.
Møte om alternativ Vg3, Espen Lynghaug deltar for rådet
Møte om utprøving av avgjørende innflytelse på Vg3-nivå, Espen Lynghaug deltok fra
rådet.
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o
o
o

- Deltakelse på møter og konferanser
Møte om modeller for overganger fra studieforberedende til yrkesfaglige program, Kristin
Bergundhaugen deltar for rådet.
Møte med yrkesfaglig utvalg for reiseliv, matproduksjon og primærnæringen, Espen
Lynghaug deltar for rådet
Fellesmøte med SRY, ledere og nestledere i faglige råd og statsråden. FRRM skal holde
innlegg. Bjørn Johansen og Espen Lynghaug deltar for rådet.
-

Flytskjema (vedlagt)

Forslag til vedtak:
Rådet tar sakene til orientering.
52.6.2015 Eventuelt

