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Innkalling til rådsmøte 3. Desember 2012
Møtested: Skedsmo videregående skole, Vestbygate 61, Lillestrøm kart
Møtetid: kl 10-17
Program
Kl 10 – Velkommen v / rådsleder Morten Klemp, presentasjon av råds- og
varamedlemmer
Kl 10:15 Velkommen ved rektor Rune Gran v/ Skedsmo videregående skole
Kl 10:30 – 12:30 – Omvisning + lunsj
Kl 13:00 – 17:00 - Rådsmøte
Saksliste
Sak 23/12 Presentasjon av nye læremidler for interiør- og
utstillingsdesign, og oppnevning av faggrupper for vurdering av
læremiddelbehov
Utdanningsdirektoratet har behov for bistand fra de faglige rådene i forbindelse
med utarbeidelsen av ny langtidsplan for støtte til læremidler i smale fag/ små
elevgrupper (2013 – 2016) Det skal opprettes nye faggrupper for hvert
utdanningsprogram. Gruppene skal bestå av representanter fra:
•
•
•
•



Arbeidsgiver/ næringsliv (FR)
Arbeidstaker/ skole (FR)
Sekretærer for faglige råd
Avdeling læreplan 1 og 2
Læreplangrupper i yrkesfag (vurderes)
Forlag

Arbeidet i faggruppene vil bestå av 1 – 2 møter før jul hvor vi drøfter
satsingsområder og hvordan vi skal gjennomføre kartleggingen innenfor de ulike
programområdene, og 1 – 2 møter etter jul hvor vi sammenfatter satsinger og
læremiddelbehov.

Innstilling fra AU:
Arbeidsgruppen skal:
Kartlegge læremiddelbehov
Utarbeide en langtidsplan for den neste 4 års perioden
Det velges to representanter fra FRDH. Varamedlemmer eller rådsmedlemmer
eller andre som har kunnskap på området kan velges. Representantene må ha
god kjennskap til utdanningsprogrammet for design og håndverk. valget gjøres i
rådsmøtet 3.12. Første møte blir antagelig i uke 50. Prioriteringslisten fra 2012
legges ved til denne saken.
Sak 24/12 Hvordan få SRY og faglige råd mer synlig i media?
Vår kommunikasjonsstab mener at SRY og de faglige rådene bør være mer synlig
i media. I den anledning vil Kari som hospiterer i kommunikasjonsstaben en dag
pr uke, lage et notat om hvordan rådene kan bli mer synlig i media.
Kommunikasjonsstaben i Utdanningsdirektoratet ved Kari Fyhn deltar på
rådsmøte for å drøfte ovennevnte og hvordan vår kommunikasjonsstab kan bistå
rådene i arbeidet.
Sak 25/12 Handlings- og strategiplan for 2012-2016.
Innstilling fra AU:
Råds- og varamedlemmene forbereder seg til saken ved å lese igjennom vedlagte
utkast til fokusområder, rådets innspill til ny stortingsmelding og rapport fra
oppnevningsperioden 2008-2012.
I rådsmøtet skal det nedsettes faste arbeidsgrupper ut fra fokusområdene.
Rådsmedlemmene må forberede seg på hvilken arbeidsgruppe man ønsker å
delta i og starte arbeidet med en strategiplan.

Sak 25/12 Studietur 2014
Innstilling fra AU:
FRDH har tidligere besøkt Danmark, Slovakia og Tyskland/Berlin.
Alle rådsmedlemmer forbereder seg og kommer med forslag til rådsmøte 3.12:
Forslaget bør inneholde:
- et besøk i løpet av oppnevningsperioden til utlandet (Europa).
- ha en faglig forankring og knyttet til handlings- strategiplanen
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- omfanget – 3 dager, rask reise
- skolebesøk, bedriftsbesøk, organisasjoner og-/eller myndigheter
Sak 26/15 Endringer på listen over små- og verneverdige fag for 2013.
Se vedlegg.
Orienteringssaker
1. Orientering om Nordisk minister råds prosjekt om båtbyggerutdannelsen
2. Orientering om status fylkesbesøk
3. Orienteringer fra rådsmedlemmer som har deltatt på:
- Skoleringsseminaret for nye råds- og varamedlemmer, 25.10 – ved
Turid Alice
- Evaluering av Kunnskapsløftet, 31.10 og 29.11 - ved Marianne M.
- KDs utdanningskonferanse, 1.-2.11, Morten K.
- Dialogmøte om de nye Europass fagbeskrivelsene som ble lansert i
forbindelse med Kunnskapsløftet, 28. 11, Lise Fjeld.
Eventuelt
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