Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng

Vår dato:
21.05.2013
Vårreferanse
:
2013/583

Deres dato:
Deres
referanse:

Medlemmer i det faglige råd

Innkalling til rådsmøte nr. 3

Dato: 29.05.13
Tid: 09:00 – 12:00
Sted: København, Radisson Blu Royal Hotel
Dagsorden:
26.3.2013
27.3.2013
28.3.2013
29.3.2013
30.3.2013
31.3.2013
32.3.2013
33.3.2013
34.2.2013

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 2/13
Orienteringssaker
Høringer
Oppsummering av studieturen
Utviklingsredegjørelsen og arbeidsgruppene
Samfunnskontrakten og voksne
Kvalitetsvurderingssystem
Eventuelt

Vel møtt!

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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26.3.2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak:
Godkjennes
27.3.2013 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 2/13
Forslag til vedtak:
Godkjennes
Sakspapirer (vedlagt):
- Referat fra rådsmøte nr. 2/13
28.3.2013 Orienteringssaker
- Orientering fra konferanse: Brukerforum for likeverdig utdanning
29.3.2013 Høringer
- Forslag til endring i fagprøven for kulde- og varmepumpemontørfaget
Utdanningsdirektoratet sender med dette ut på høring forslag til endringer i vurderingskapitlet i
læreplanen for kulde- og varmepumpemontørfaget. Endringen gjelder lengden på fagprøven.
Sekretariatet vurderer høringen til å være relevant for faglig råd for elektro. Andre faglige råd
vurderer selv om de ønsker å avgi høringsuttalelse i saken.
AU har behandlet saken og foreslår at rådet ikke besvarer denne høringen.
Forslag til vedtak:
Rådet avgir ikke høringsuttalelse
Høringsfristen er 31.mai 2013.
Sakspapirer (link):
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing--Forslag-til-endringer-ivurderingskapitlet-i-lareplanen-for-kulde--og-varmepumpemontorfaget-Vg3opplaring-i-bedrift/
- Ny forskrift til fagskoleloven
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift til fagskoleloven.
De faglige rådene er ikke oppført som høringsinstans. Sekretariatets vurdering er at forslag til ny
forskrift til fagskoleloven ikke ligger innenfor de faglige rådenes ansvarsområde og at rådene
således avstår fra å gi høringsuttalelse.
AU har behandlet saken og foreslår at rådet ikke besvarer denne høringen.
Forslag til vedtak:
Rådet avgir ikke høringsuttalelse
Høringsfristen er 07.06.2013
Sakspapirer (link):
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing--ny-forskrift-tilfagskoleloven.html?id=720688
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30.3.2013 Oppsummering av studieturen
Rådet oppsummerer erfaringer fra studieturen og diskuterer oppfølging.
31.3.2013 Utviklingsredegjørelsen og arbeidsgruppene
AU foreslår at rådet diskuterer hvordan prosessen for arbeidsgruppene bør legges opp fram mot
levering av utviklingsredegjørelsen og for rådets oppnevningsperiode. Foreningen for matfagenes
opplæringskontor (FMO) ønsker å ha kontakt med arbeidsgruppen for matfag, og rådet bør
dermed også diskutere hvordan arbeidsgruppene kan innhente informasjon. AU foreslår at det
utvikles en milepælsplan for arbeidsgruppene.
Sakspapirer (vedlagt):
- Utviklingsredegjørelsen FRRM
- Forskningssammendrag FRRM
32.3.2013 Samfunnskontrakten og voksne
En av Samfunnskontraktens tre målsettinger er å øke antall voksne som tar fagbrev.
Utdanningsdirektoratet har sendt de faglige rådene en bestilling der rådene blir bedt om å foreslå
tiltak for å øke antall voksne som tar fag/ svennebrev.
Rådet diskuterte saken kort ved rådsmøte nr. 2, men ønsket å utsette saken grunnet kort
tidsfrist.
Sakspapirer (vedlagt):
- Samfunnskontrakten og voksne
33.3.2013 Kvalitetsvurderingssystem
Utdanningsdirektoratet utvikler nå et kvalitetsvurderingssystem som skal gjøre opplæringen
bedre for elevene og lærlingene. De faglige rådene har tidligere fått presentert
kvalitetsvurderingssystemet på fellesmøter. Sist på årets fellessamling for SRY og faglige råd
18.4.2013 på Gardermoen.
Direktoratet vil gjerne høre de faglige rådenes mening om dette arbeidet, og vi ber om en
tilbakemelding på dokumentet «Kvalitet i opplæringen».
AU har behandlet saken, og foreslår at det opprettes en arbeidsgruppe som kan lage et utkast til
besvarelse for rådet.
Forslag til vedtak:
Rådet nedsetter en arbeidsgruppe
Fristen for innspill er 15. august 2013.
Sakspapirer (link):
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/horing-kvalitet-i-fagopplaringen
34.3.2013 Eventuelt
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