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Innkalling til rådsmøte 4. februar 2016 / FRNA
Tid:

Torsdag 4. februar 2016 kl 9.00 – 14.00

Sted: Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15 b, Oslo.
Møterom Tangens, 5. etg
Dagsorden for møte nr. 1 - 2016
1.1.16

Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.1.16

Gjennomgang av tilbudsstrukturen/utviklingsredegjørelsen

3.1.16

Høring - forslag til læreplaner i Vg2 maritime fag, Vg3 matros og Vg3
motormann

4.1.16

Forsøk 2+2-modell agronom og gartner

5.1.16

Søknad om dyrefag

6.1.16

Fylkesbesøk 2016

7.1.16

Møte mellom ledere i faglige råd og Udir

8.1.16

Informasjonsmøte og fellesmøte mellom SRY og faglige råd 17.2.2016

9.1.16

Orienteringssaker

10.1.16

Eventuelt

DAGSORDEN
1.1.16
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak:
Godkjent
2.1.16
Gjennomgang av tilbudsstrukturen/utviklingsredegjørelsen
 Orientering fra gruppediskusjoner (blå og grønn) 2. februar 2016
 Enighet om framdriftsplan fram til frist 15. april 2016
Viktige lenker:
 Utviklingsredegjørelsen del og bestilling utviklingsredegjørelsen del 2:
http://fagligerad.no/ur/
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Referater fra møter i de yrkesfaglige utvalgene: http://fagligerad.no/tilbudsstruktur/

Vedtak:

3.1.16
Høring - forslag til læreplaner i Vg2 maritime fag, Vg3 matros og Vg3
motormann
Les og svar på høringsbrevet her:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/horing---forslag-til-endringer-ilareplan-for-vg2-maritime-fag-vg3-matros-og-vg3-motormann/
Frist for å sende inn høringsuttalelser er 6. mars 2016.
Sekretariatets vurdering er at denne saken vil være mest relevant for FRTIP. De andre faglige
rådene vurderer selv om de ønsker å avgi høringssvar til saken.
Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes synspunkter på forslagene.
Høringene er åpne for alle, og alle som ønsker det, kan sende innspill til oss.
Vedtak:

4.1.16
Forsøk 2+2-modell agronom og gartner
Østlandsforskning har levert første delleveranse i forsøket (se vedlegg).
Vedtak:

5.1.16
Søknad om dyrefag
FRNA har mottatt utkast til søknad om opprettelse av et nytt dyrefag (ettersendes i forkant av
møtene i FRNA 3. og 4. februar). Søknaden presenteres i FRNAs (ekstraordinære) møte om
utviklingsredegjørelsen 3. februar 2016.
AU FRNA vurderte søknaden i AU-møtet 18. januar, og har gitt søker følgende foreløpige
tilbakemelding til søker:
God presentasjon av dyrerelatert aktivitet og dyrerelaterte næringer.
Forbedringspunkter:
 Partene bak søknaden er ikke tydelig for oss.
 Bør vurdere om det er erfaringer internasjonalt (Norden, Nord-Europa) som er
vesentlig for utvikling av fagområdet i Norge.
 Bør kommentere noe mer om overlapping til andre fag, kan gjerne også si noe om
faget relatert til fag i Helse og oppvekst.
 Savner beskrivelse av faget versus høyskoleutdanning i dyrepleier.
 Hvilke forutsetninger vil hunde-lærebedriftene ha for å gi opplæring i et generelt
dyrefag.
Rådet tar en runde på søknad, også sett i sammenheng med utviklingsredegjørelsen del 2.
Vedtak:
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6.1.16
Fylkesbesøk 2016
FRNA har fått innvilget fylkesbesøk til Rogaland i 2016. Se vedlagt notat om bakgrunnen for valgt
fylkeskommune, og tanker rundt program for besøket.
Rådet legger en plan for videre oppfølging.
Vedtak:

7.1.16
Møte mellom ledere i faglige råd og Udir
I henhold til retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og
Utdanningsdirektoratet skal det avholdes administrative møter mellom ledere i de faglige rådene
og Utdanningsdirektoratet etter behov. Med bakgrunn i dette, har Arvid Eikeland blitt innkalt til et
møte med sekretariatets ledelse.
Direktoratet har følgende forslag til temaer:
1.
Hvordan fungerer rådet og sekretariatet?
 Arbeidsformer i rådet
 Sekretariatet
 Fellesmøter mellom faglige råd, direktoratet og SRY
2.

Store arbeidsoppgaver 2016
 Utviklingsredegjørelse del 2 og gjennomgang av tilbudsstrukturen
 Andre endringsforslag fra det faglige rådet

3.

Innspill til forebringer i samarbeidet mellom sekretariatet og det faglige rådet

Direktoratet vil også gjerne ha innspill hvis det er andre tema lederne ønske rå diskutere.
Arvid Eikeland ber FRNAs medlemmer om tilbakemelding på tema/problemstillinger som rådet
ønsker at skal tas opp i møtet med sekretariatets ledelse.
Vedtak:

8.1.16
Informasjonsmøte og fellesmøte mellom SRY og faglige råd 17.2.2016
Årets første informasjonsmøte og fellesmøte mellom SRY og faglige råd avholdes 17.2.2017.
Møtet blir avholdt på Scandic Oslo City Hotell. Tidsrammen for møtet settes etter at vi har fått
innspill til saker.
Som tidligere deles fellesmøte i en informasjonsdel der Utdanningsdirektoratet orienterer om
aktuelle saker, deretter følger fellesmøte mellom SRY og de faglige rådene med saker initiert av
rådene.
Direktoratet ber med om forslag til saker fra SRY og de faglige rådene til fellesmøtet.
Invitasjonen gjelder for leder og nestleder av faglige råd, samt en tredje representant fra rådet.
Rådet avgjør selv hvem som deltar.
Alle medlemmene (vara deltar kun hvis medlemmet selv ikke kan delta) av SRY kan delta hvis
ønskelig.
Forslag til saker og påmelding til møtet sendes til Secil Dogan (lærling) med kopi til Karl Gunnar
Kristiansen innen 5. februar 2016.
Basert på innspillene vil endelig agenda sendes ut 10. februar 2016.
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Rådet tar en runde på aktuelle saker til fellesmøtet.
Vedtak:

9.1.16

Orienteringssaker

9.1.16a
Sammendrag av utviklingsredegjørelsene for faglige råd
Utdanningsdirektoratet har sendt et sammendrag av de faglige rådenes utviklingsredegjørelser
del 1 (se vedlegg). I sammendraget har direktoratet identifisert felles problemstillinger og temaer
samt mulige tiltak som rådene skisserer. Videre er det laget et kort sammendrag av de respektive
råds redegjørelse.
Rådenes redegjørelser er i sin helhet publisert på http://fagligerad.no/ur/
9.1.16b

Referat fra fellesmøtet mellom Kunnskapsministeren SRY og ledere og
nestledere i faglige råd 3.12.2015.

Se vedlegg.
9.1.16c
Overganger fra studieforberedende til yrkesfaglige utdanningsprogrammer
Udir har svart på første del av oppdragsbrev 02-15 Overganger fra studieforberedende til
yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående opplæring (se vedlegg).
Direktoratet foreslår i brevet utprøving av ulike modeller.
9.1.16d
Rapport om rekruttering til landbruket
Rekrutteringsutvalget nedsatt av Landbruks- og matdepartementet avga 27. februar sin rapport:
https://www.regjeringen.no/contentassets/a419268bf01e4245aaccfd15150043e5/rapport---oktrekruttering-til-landbruket-270116.pdf
Forslag til vedtak:
FRNA tar informasjonen til orientering.
10.1.16

Eventuelt
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