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DAGSORDEN
1.4.16
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak:
Godkjent
2.4.16

Høringer

2.4.16a

Høring - Utkast til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring og om henvisning til Det europeiske
kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring

Til SRY og faglige råd
Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til forskrift om Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisning til Det europeiske
kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF). Formålet er å gi NKR og henvisningen
til EQF en sterkere rettsstilling, samt synlighet og tilgjengelighet for tilbydere som skal
anvende kvalifikasjonsrammeverkene.
Vedlagt oversendes saksfremlegg og høringsdokumenter fra sekretariatet.
Utfyllende informasjon om høringen finnes på Kunnskapsdepartementets side:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--forskrift-om-nasjonaltkvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring-og-om-henvisningen-til-det-europeiskekvalifikasjonsrammeverket-for-livslang-laring/id2476646/
Høringsfristen er satt til 1. november 2016.
Høringsdokumentene er vedlagt.
Grunnet liten tid på rådsmøtet, foreslår AU følgende fremgangsmåte for behandling av saken:
1. rådet diskuterer om saken er så omfattende at høringen bør overlates til
hovedorganisasjonene
2. dersom rådet mener at FRNA skal gi et høringssvar, nedsettes en arbeidsgruppe som
utarbeider et forslag til høringssvar som videresendes rådets medlemmer med mulighet
for kommentarer/innspill
Vedtak:

2.4.16b

Høring- forslag til endringer i eksamensordninger i forskrift til
opplæringsloven § 3-54 og § 3-55

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag om endringer i eksamensordningene i
§3-54 og § 3-55. Høringen dreier seg om enkelte små endringer i tråd med gjeldende
dispensasjonspraksis. Dere finner høringen her.
3.1. Flere eksamener på Vg2-nivå
Utdanningsdirektoratet ser behov for å foreta en endring i § 3-54 tredje ledd.
Utdanningsdirektoratet har mottatt flere søknader om dispensasjon fra eksamen etter § 354 i fagene dataelektroniker (DAT4030), automatisering (AUT4030) og
anleggsmaskinmekaniker (AMM3030). Disse tre fagene har Vg3 i skole, mens eksamenen
er på Vg2-nivå. Lærlingene som har gått Vg2 i skole før de går ut i lære, har allerede blitt
prøvd i disse programfagene. I tillegg skal de allerede ha en eksamen på Vg3-nivå etter
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forskriftens § 3-52. Direktoratet ser derfor ikke behov for å kreve eksamen etter § 3-54
der elevene i disse fagene går ut i lære etter Vg2.
Direktoratet foreslår å ta inn i forskriftsteksten i § 3-54 at «I lærefag som kjem inn under
§3-52, skal eksamen prøve i kva grad lærlingen har nådd kompetanemåla som er fastsett i
programfaga for Vg1 og Vg2. Tilsvarande eksamen reknast fullført og bestått opplæring i
programfaga».
3.2. Praksiskandidater som tidligere har bestått
Utdanningsdirektoratet har behandlet søknader om dispensasjon fra kravet om eksamen
etter forskriftens § 3-55 i saker der en lærling har strøket to ganger på fagprøven og
senere ønsker å melde seg til fagprøve som praksiskandidat. Kandidater som har fullført
og bestått et helt opplæringsløp skal etter Utdanningsdirektoratets syn ikke måtte ta en ny
teoretisk eksamen på Vg2 eller Vg3 før fag- og svenneprøven. Dette vil også gjelde
kandidater som etter § 3-55 fjerde ledd skal ha en eksamen på Vg2, og som tidligere har
fullført og bestått Vg2 innenfor samme programområde. Dette vil f.eks. være de som
ønsker fagbrev nr. 2 innenfor et elektrofag som omfattes av § 3-52.
Direktoratet foreslår derfor å fastsette i nytt femte ledd i § 3-55 at «Tilsvarende eksamen
etter tredje og fjerde leddet regnas fullført og bestått opplæring i dei programfaga som
eksamen skal prøve kandidatene i.»
Dette foreslås å gjelde uavhengig av om lærefaget omfattast av § 3-52 eller ikkje.
Forskrift til opplæringsloven finner du her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/200606-23-724
Høringen kan besvares her:
https://hoering.udir.no/Hoering/84
Frist for innsending av høringsuttalelser er 25. oktober 2016.
Vedtak:

3.4.16
Forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner
Status i forsøket:
 Fylkeskommunene i forsøket hadde frist for å rapportere om status i forsøket 5.
september
 Udir har invitert til en samling 22. september, hvor forsøksfylkene, FRNAs
referansegruppe, forskningsmiljøene som evaluerer forsøket og Landbruks- og
matdepartementet er invitert (se vedlegg)
 Kunnskapsdepartementet har besluttet at forsøket ikke utvides – verken i tid eller i
omfang (antall forsøksfylker). Se brev fra Udir om dette vedlagt.
 AU har på vegne av FRNA sendt et eget svar til prøvefylkene (se vedlegg).
Vedtak:

4.4.16
Arbeidsgruppe om regionale kompetansesentre
På fellesmøtet 4. april ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal se nærmere på regionale
kompetansesentre. Arvid Eikeland deltar i gruppa for FRNA, og orienterer kort i møtet om status
for arbeidet. Se arbeidsgruppas rapport til SRY vedlagt.
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Forslag til vedtak:
FRNA tar saken til orientering.
5.4.16
Sammensetning AU
Oppnevningsperioden til de faglige rådene er utvidet med ett år, til høsten 2017. AU har diskutert
saken, og foreslår for FRNA at sittende AU fortsetter ut den prolongerte perioden.
Forslag til vedtak:
Sittende AU (Arvid Eikeland, Petter Nilsen og Bodil Onsaker Berg) fortsetter ut den prolongerte
perioden.
6.4.16
Rådsmøte i desember
FRNAs julemøte var opprinnelig satt til 30. – 1. desember 2016. Grunnet Euroskills i Gøteborg,
må møtet flyttes. AU foreslår at møtet avholdes 28. november.
Vedtak:

7.4.16
Gjennomgang av tilbudsstrukturen
Utkast til Udirs anbefalinger om tilbudsstrukturen på yrkesfag ble oversendt Forum for
fylkesutdanningssjefer (FFU) og SRY 29. august. De faglige rådene fikk dokumentet til
orientering. Se utkastet vedlagt.
Direktoratets endelige anbefalinger oversendes Kunnskapsdepartementet 30. september.
Saken struktureres som følger:
 Arvid Eikeland orienterer fra møte mellom SRYs arbeidsgruppe for gjennomgangen av
tilbudsstrukturen og ledere i faglige råd 5. september, deriblant om videre fremdrift.
 Det åpnes for innspill/kommentarer og diskusjon i rådet.
 Rådet blir enige om ev. oppfølgingspunkter
Vedtak:

8.4.16
Evaluering av fylkesbesøket
Det åpnes for innspill og kommentarer knyttet til fylkesbesøket – hva fungerte godt, kunne noe
vært gjort annerledes? Eventuelle lengre tilbakemeldinger/innspill kan sendes sekretær med kopi
til AU i etterkant av møtet.
Vedtak:

9.4.16

Orienteringssaker fra Udir

9.4.16 a
Spørsmål til skole-Norge 2016
NIFU gjennomfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet to spørringer i året mot skolesektoren.
Rapportene fra spørringene gir viktig informasjon som direktoratet bruker i oppfølgingen av
viktige satsingsområder. Dere finner rapporten for våren 2016 her:
http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/sporsmal-til-skole-norge-varen2016/
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9.4.16b
Veilederen til Yrkesfaglig fordypning er publisert:
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/yrkesfagleg-fordjuping/
9.4.16c

Modulstrukturert opplæring for voksne

Utdanningsdirektoratet har nå mottatt oppdragsbrev 12-16 «Utvikle moduler for utvalgte
lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på
videregående opplærings nivå» fra Kunnskapsdepartementet. Oppdragsbrevet følger
vedlagt. Partene vil bli involvert i arbeidet med løsningen av oppdraget, og direktoratet vil
komme tilbake med informasjon om hvordan dette skal skje.
Vox har også mottatt oppdragsbrev om modulstrukturert forberedende voksenopplæring
fra Kunnskapsdepartementet. Oppdragsbrevet følger vedlagt.
Utdanningsdirektoratet og Vox skal samarbeide om løsningen av de to oppdragene, og
oppdragsbrevene må derfor ses i sammenheng.
Vi melder med dette en sak om modulstrukturering av læreplaner i yrkesfag for voksne til
SRY-møtet 14. september og til fellesmøtet 12. oktober.
Informasjonen ble sendt i epost 1.7.2016. Se oppdragsbrevet til Udir og tildelingsbrevet til VOX
vedlagt.
9.4.16d
Se vedlegg.

Sakspapirene til SRY-møte 14. september

Forslag til vedtak sak 9.4.16 a - d:
FRNA tar sakene til orientering.
10.4.16

Eventuelt
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