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Saksliste
Sak 15/12 Presentasjon av rådsmedlemmer v/rådssekretær
Rådsmedlemmene presenterer seg selv.
Sak 16/12 Konstituering av Faglig råd for design og håndverk 20122016, Valg av leder, nestleder og AU. Valget ledes av rådssekretær.
Se for øvrig mandat 2012-2016: mandat
Sak 17/12 Valg av observatører, rådssekretær innleder
Sak 18/12 Møteplan 2012
22.10: kurs for ledere og nestledere
25.10: kurs for nye medlemmer
1.-2.11: KDs konferanse om fag- og yrkesopplæring, Lillestrøm
6.12: fellesmøte mellom leder og nestleder i faglige råd og SRY
3.12 kl 10-15: utvidet rådsmøte med varamedlemmer – på Skedsmo vgs?
9.-11.4 2013 Fylkesbesøk til Aust-Agder, rådssekretær sender forespørsel
Sak 19/12 Retningslinjer, tidsfrister før rådsmøter, rutiner for innkalling
og godkjenning av referat v/rådssekretær.
Sak 20/12 Handlings- og strategiplan for 2012-2016. Se vedlegg og rapport
fra oppnevningsperiode 2008-2012.

Morten Klemp innleder om rådets aktiviteter på bakgrunn av perioderapport
2008-2012. Rådet drøfter og vedtar handlings- og strategiplan for rådets arbeid i
perioden 2012-2016.
- Bruke momentene fra rapporten fra oppnevningsperioden 2008-2011
- Dialogmøte for duodjifagene
- AU komme med en konkret plan til neste rådsmøte, med plan for hvert år
- fokus på de store lærefagene – frisør, aktivitør, blomsterdekoratør
- Utarbeide en oversikt over utdanningsprogrammet, skoler, lærekontrakter,
tilbud, tilskuddsordning, hvilke fylkeskommuner har hvilke tilbud
- konkretisere utfordringene som er skissert i rapporten fra 2008-2012, med
tidsfrister
- Ny stortingsmelding – oppfølging av det FRDH har spilt inn av hovedtemaer
- Søkning til DH,
- Gjennomgang av læreplaner – nedsette en arbeidsgruppe?
Vedtak:
AU skal legge frem en mer utfyllende handlings- og strategiplan til neste
rådsmøte 3.12 og sakene skal tidsfestes og planen skal være levende.

Sak 21/12 “Kompetanse for kvalitet" - satsingen på yrkesfaglige tilbud
2012-15 (se vedlegg) Kl. 13.10 v/ Åge Risdal
Utdanningsdirektoratet arbeider med nye tilbud innen videreutdanning for lærere.
I den forbindelse er det ønskelig at de faglige rådene kommer med innspill til
hvilke tilbud de faglige rådene mener Utdanningsdirektoratet bør prioritere. Dette
en del av strategien «Kompetanse for kvalitet». Åge Risdal fra
Utdanningsdirektoratet innleder.
Sekretær sender innspilene til rådsmedlemmene for gjennomlesning og
kommentar, endelig svarfrist til Åge Risdal er 20.september
Sak 22/12 Oppfølging av SRY-sak 03-01-2012 – Fagopplæring for voksne
– Forsøk med realkompetansevurdering som alternativ til skriftlig
eksamen på Vg3-nivå
I sin behandling av nevnte sak fattet SRY følgende vedtak:
SRY anbefaler at et forsøk med realkompetansevurdering som alternativ til
skriftlig eksamen på Vg3-nivå gjennomføres der de faglige rådene ser det som
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ønskelig. Forsøket gjennomføres blant annet innenfor rammen av Vox sitt
prosjekt om videregående opplæring for voksne.
Utdanningsdirektoratet ber rådene behandle denne saken ved første
anledning/møte og gir en tilbakemelding på rådets vurdering av saken.
Til saken vedlegges SRYs saksfremlegg sammen med Kunnskapsdepartementet
sitt notat og SRYS referat fra dette møtet.
Vedtak:
Mulig å få Vg3 eksamen tilrettelagt i dag
Realkompetansevurdering som alternativ til skriftlig eksamen på Vg3-nivå vil
svekke en nasjonal standard for teoretiske krav i faget. Og det bør legges noen
premisser for at en realkompetansevudering kan gjennomføres mht at
kompetansen til sensor er ivaretatt.
FRDH støtter et forsøk for å prøve ut og evaluere i de to fagene som er foreslått.

Orienteringssaker
- Informasjon om diverse konferanser og tilbud om kurs for rådets medlemmer
høsten 2012
- Utfylling av reiseregning
Eventuelt

Til neste møte:
studietur
Høring: ny forskrift for læreutdanning, høringsfrist 30.11
Au legger frem forslag til en handligs- og strategiplan
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