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Innkalling til rådsmøte 1.-2. desember 2015 / FRNA
Tid:

Tirsdag 1. desember kl. 10.00 – 15.00
Onsdag 2. desember 2015 kl. 9.00 – 12.00

Sted: Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15 b, Oslo.
Møterom 3 (1. etg)

Dagsorden for rådsmøte nr. 5 - 2015
1.5.15

Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.5.15

Utviklingsredegjørelsen del 2 (gjennomgang av tilbudsstrukturen)

3.5.15

Høring om endringer i opplæringsloven - Praksisbrevordningen og
godkjenning av utenlandsk fagopplæring

4.5.15

Forlengelse av oppnevningsperiode

5.5.15

Møteplan 2016

6.5.15

Orienteringssaker

7.5.15

Eventuelt

DAGSORDEN
1.5.15
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak:
Godkjent
2.5.15
Utviklingsredegjørelsen del 2 (gjennomgang av tilbudsstrukturen)
FRNA har mottatt bestilling av utviklingsredegjørelsen del 2 fra Utdanningsdirektoratet (se
vedlegg). Karl Gunnar Kristiansen (Udir) kommer til rådsmøtet for å orientere om bestillingen og
direktoratets forventninger, samt svare på spørsmål fra rådet.
Nestleder i FRBA, Halvor Langseth (Fellesforbundet) deltok på deler av AU-møtet 18. november
for å diskutere felles utfordringer mellom FRNA og FRBA, med utgangspunktet i FRBAs
utviklingsredegjørelse (se vedlegg). Kai Raundalen fra FRNA deltok også i møtet. Arvid Eikeland
orienterer om møtet.
Rådet må omforenes om en plan for videre arbeid med utviklingsredegjørelsen (del 2). Planen må
inkludere videre vurderinger og konklusjoner for alle tilbud innen utdanningsprogrammet
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(lærefag, yrkeskompetansefag, studieforberedende, kryssløp). Planen må også sikre en helhetlig
og sammenhengende gjennomgang av utdanningsprogrammet, og vurdering av rapporten til
yrkesfaglig utvalg for reiseliv, matproduksjon og primærnæringen.
Vedtak:

3.5.15

Høring om endringer 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.
Sekretariatet gjør oppmerksom på at departementet foreslår i høringsdokumentet (punkt 3.3) at
faglig ekspertise til arbeidet med vurdering av utenlandsk utdanning kan hentes fra etablerte
faglige organ som de faglige rådene i videregående opplæring eller prøvenemndsmedlemmer for
fag- eller svenneprøver. Sekretariatet ber de faglige rådene vurdere sin kapasitet sett i lys av
dagens mandat og arbeidsoppgaver og gi innspill til dette punktet.
En innføring av praksisbrevordningen i alle fylker og etablering av en godkjenningsordning for
utenlandsk utdanning er etter sekretariatets vurdering sentrale saker sett i lys av rådenes
mandat. Vi oppfordrer derfor rådene til å avgi høringssvar i sakene.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-opplaringsloven/id2457585/
Høringsfristen er 14. desember 2015.
Bodil Onsaker Berg utarbeider et utkast til svar, som ettersendes til rådet i forkant av rådsmøtet.
Vedtak:

4.5.15
Forlengelse av oppnevningsperiode
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.
Kunnskapsdepartementet ber her SRY og de faglige rådene vurdere om departementet skal
forlenge oppnevningsperioden i ett år. Bakgrunnen er arbeidet med gjennomgang av
tilbudsstrukturen. Se vedlegg.
Frist for svar er 14.12.15
Forslag til vedtak:
FRNA støtter en utvidelse av oppnevningsperioden med ett år, under forutsetning av at det kan
foretas utskiftninger av enkeltmedlemmer dersom dette blir nødvendig. Ved utskifting må det
fortsatt være opp til organisasjonene å finne en ny representant. Når det gjelder hvem som ev.
skal ha ledervervet i den utvidede perioden, kan dette løses internt i rådet.
Uavhengig av om rådsperioden utsettes eller ikke, er FRNA opptatt av at overgangen mellom
sittende råd og rådet som skal overta, blir god. For å få til dette, er det bl.a. annet viktig at
organisasjonene er orientert og involvert i rådets konklusjoner/anbefalinger i
utviklingsredegjørelsen.
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5.5.15
Møteplan 2016
AU foreslår følgende møtedatoer for FRNA i 2016:
AU-møter i 2016:
 Torsdag 14. januar
 Onsdag 9. mars
 Onsdag 25. mai
 Onsdag 31. august
 Onsdag 16. november
Alle AU-møter avholdes fra kl 9.00 – 13.00, med mindre annet avtales.
Rådsmøter 2016:
 Onsdag 3. – torsdag 4. februar
 Onsdag 6. – torsdag 7. april
 Onsdag 8. juni
 Onsdag 14. – fredag 16. september (fylkesbesøk inkl. rådsmøte)
 Onsdag 30. november – torsdag 1. desember (inkl. julemiddag)
Ordinære rådsmøter avholdes fra kl 10.00-15.00. Det gjøres egne avtaler for todagersmøtene
Vedtak:

6.5.15

Orienteringssaker

6.5.15a
Sluttrapport om forsterket alternativ Vg3 (Fafo) er publisert
Rapporten kan leses her: http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/FAFO/forsterketalternativt-vg3-for-elever-uten-lareplass/
Fafo presenterte rapporten for fylkeskommunene som har deltatt i utprøvingen og representanter
fra faglige råd 19. november. Arvid Eikeland deltok fra FRNA.
6.5.15b
Endring i SRYs ledelse
Leder i SRY Rolf Jørn Karlsen orienterte på SRY møtet i går 29.10.2015 at han på grunn av sin
arbeidssituasjon dessverre trekker seg fra SRY.
Karlsen har i mange år vært ansatt som forbundssekretær i Fellesforbundet sentralt men har det
siste året vært ansatt som leder i Fellesforbundets regionskontor ADK Sør- Øst.
Utdanningsdirektoratet vil takke Karlsen for solid innsats i SRY gjennom mange år og markere
dette på neste SRY møte.
Med bakgrunn i ovennevnte vil LO foreslå en ny representant til SRY. Ny leder i SRY vil bli valgt
på neste SRY møte 3. desember.
6.5.15c
SRY/URLU-rapport og tiltaksliste ute på udir.no
SRY har sammen med Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning (URLU) laget en
rapport om hvilke tiltak og støtteordninger innen fag- og yrkesopplæring funksjonshemmede og
kronisk syke elever kan ha rett på.
Rapporten er nå publisert på Utdanningsdirektoratets nettside.
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Artikler/en-bedre-fag--og-yrkesopplaringfor-elever-med-nedsatt-funksjonsevne-og-kronisk-syke/ .
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Det er også opprettet en egen side over de ulike tiltak og støtteordninger som er framstilt i
rapporten:
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Artikler/en-bedre-fag--og-yrkesopplaringfor-elever-med-nedsatt-funksjonsevne-og-kronisk-syke/oversikt-over-tilskuddsordninger-ogstottetiltak-fra-utdanningsordninger-og-stottetiltak-fra-utdanningsmyndighetene-og-nav-per2015/
I tråd med SRYs vedtak på møtet 23 september anbefaler vi at partene i arbeidslivet sammen
med utdanningsmyndighetene sprer kunnskap om de ulike tilskudd og støtteordninger som finnes
for funksjonshemmede elever og lærlinger.
6.5.15d
Fellesmøte med statsråden for SRY og ledere og nestledere av faglige råd
Neste fellesmøte (julemøte) avholdes 3. desember 2015 på Hotell Bristol i Oslo. Dette fellesmøter
er mellom SRY og ledere og nestledere i de faglige rådene.
Tradisjonen tro vi kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen delta på fellesmøtet (vedlagt utkast til
program)
Årets julemøte vil naturlig nok fokusere på gjennomgang av tilbudsstrukturen. Statsråden har
meldt at han ønsker informasjon om de faglige rådenes arbeid og hvilke forslag til endringer i
strukturen rådene jobber med.
I tillegg vi Kunnskapsministeren holde et innlegg der han informerer om nytt fra departementet.
St. Meld.20 (2012-2013) Selv om grunnopplæringen i stor grad utdanner ungdom med
kompetanse som verdsettes av arbeidsmarkedet, fungerer ikke overgangen til arbeidsmarkedet
godt nok for alle deler av fag- og yrkesopplæringen. Det er særlig utdanningsprogrammene
service og samferdsel, restaurant- og matfag, design og håndverk og helse- og oppvekstfag som
fungerer svakt når det gjelder rekruttering til lærefagene, gjennomføring med yrkeskompetanse
og rekruttering til og verdsetting på arbeidsmarkedet.
Med bakgrunn i ovennevnte innviteres faglig råd for service og samferdsel, restaurant- og
matfag, design og håndverk og helse- og oppvekstfag til å holde en 5 minutters innledning hver
om rådenes arbeid med tilbudsstrukturen og hvilke forslag til endringer i strukturen rådene
jobber med.
Forslag til vedtak:
FRNA tar informasjonen til orientering.
7.5.15

Eventuelt
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