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Saksliste
Sak 21/13 Kvalitet i fagopplæringa
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 18.5.2013 på Gardermoen.
Direktoratet vil gjerne høre de faglige rådenes mening om dette arbeidet, og vi
ber om en tilbakemelding på dokumentet «Kvalitet i opplæringen». Fristen for
innspill er 15. september2013. Se vedlagt covernotat til saken.
Følgebrevet og dokumentet finner du på:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/horing-kvalitet-ifagopplaringen
Sak 22/13 Oppfølging av meld. St 20 (2012-2013) – På rett vei – Kvalitet
og mangfold i fellesskolen, oppfølging av sak 15/13 og 20/13
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st20-20122013.html?id=717308
I rådsmøtet 10.6.13 vedtok rådet følgende:
Saken følges opp i rådsmøtet 9.september. Rådsleder anbefaler at
rådsmedlemmene leser Kap 6. Stortingsmeldingen behandles i Stortinget 16.juni.
Rådssekretær orienterte om Utdanningskomiteens innstilling:
http://www.stortinget.no/no/Saker-ogpublikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2012-2013/inns-201213-432/

Sak 23/13 Belastningen med ekstra oppgaver i rådsarbeidet, oppfølging av
sak 18/13, v/Gunnleik Rostøl.
Sak 24/13 Dialog konferanse for duodjifagene 25./26.11?
v/ Berit Oskal Eira
Sak 25/13 Oppfølging – behov for utvikling av nye læremidler i
utdanningsprogrammet design og håndverk – v/ Janne O. Fraas.
Sak 26/13 Høringer
Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget
Utdanningsdirektoratet sendte 14.06.2013 forslag til endringer i kapittel 14 i
forskrift til opplæringsloven på høring. Forslaget vi har sendt på høring innebærer
blant annet en forskriftsfesting av krav til relevant kompetanse for å kunne
undervise i det enkelte fag.
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering---Krav-tilrelevant-kompetanse-i-undervisningsfaget/
Høringsfristen er 14. september 2013.
Gjennomgående dokumentasjon
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til forskriftsfesting av en
ordning med gjennomgående dokumentasjon i forskrift til opplæringsloven og
forskrift til privatskoleloven. Hensikten med den gjennomgående
dokumentasjonen er å gi eleven/lærlingen en dokumentasjon av hvilken
opplæring hun eller han har gjennomført. Direktoratet foreslår at ordningen
innføres for de tre yrkesfaglige utdanningsprogrammene
•bygg- og anleggsteknikk
•elektrofag
•teknikk og industriell produksjon
Selv om ordningen foreslås innført i ovennevnte utdanningsprogram inviteres SRY
og alle de faglige rådene til å komme med innspill til høringen. Sekretariatet har
valgt å ikke utarbeide covernotat (hjelp/oppsummering av de viktigste punktene i
høringen) til høringen, da forslaget om innføring av en gjennomgående
dokumentasjonsordning vurderes å være innenfor rådenes kjerneområde. Av
denne grunn er det viktig at hele høringsbrevet leses av det enkelte rådsmedlem.
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--Gjennomgaende-dokumentasjonsordning/
Høringsfristen er 21. oktober 2013

2

Sak 27/13 – Oppfølging av sak, endring av opplæringsmodell for nautisk
instrumentmakerfaget og optronikerfaget v/ rådssekretær
Se vedlagt saksdokument
Rådet bes om å drøfte de to alternativene til anbefaling og vedta hvilket rådet
støtter.
Sak 28/13 Studietur 14.-16. oktober2014, arbeidsgruppen orienterer om
oppfølging av forslag fra rådet i rådsmøtet 10.6.13
Sak 29/13 Møteplan 2014
NY: sak 30/30 – søknad om kryssløp aktivitør
Vedlagt er søknad fra Aktivitørenes Landsforbund om kryssløp fra Vg1 helse- og
oppvekstfag til Vg2 aktivitør. Vi ber Faglig råd for design og håndverk, om å gi
oss en anbefaling i saken. I begrunnelsen for forslaget blir
rekrutteringsutfordringer fremhevet. Vi minner om at i retningslinjene for
innføring av kryssløp er det de faglige hensyn som blir omtalt:
En forutsetning for å kunne innføre et nytt kryssløp er at det er så mange
felleskomponenter mellom læreplanene at elevene har de nødvendige
forutsetningene for å følge opplæringen i det programområdet eller lærefaget han
eller hun er inntatt.
Dette betyr at det ikke skal være store utfordringer for elever som kommer fra
Vg1 helse- og oppvekstfag å følge opplæringen som gis på Vg2 aktivitør på linje
med elever fra Vg1 design og håndverk.
Orienteringer
1. Konferanser høsten 2013
Som dere sikkert har registrert kommer det til stadighet invitasjoner til
konferanser for medlemmer i faglige råd. Det er ikke avsatt ubegrensede
midler på rådenes budsjett til konferanser og den enkelte sekretær må
derfor prioritere og vurdere deltagelse for det faglige rådet i forhold til
rådets økonomi. Det foreligger nå to invitasjoner til nasjonale konferanser:
•
Nasjonal konferanse for kvalitet i fagopplæringa, 17.- 18. oktober
på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika.
Program og påmelding finner du på konferansens nettside. Vennligst klikk
HER
Marianne og Janne deltar.
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•
Nasjonal Yrkesfagkonferanse, 12 og 13. november i Haugesund
Program og omtale av konferansen ligger vedlagt
http://www.rogfk.no/Arrangementer/Yrkesfagkonferanse
Forutsatt at rådet har økonomiske midler åpnes det for at det enkelte
faglige råd deltar på konferansene med inntil to representanter.
2. Kulturløftet http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/201
3/nytt-kulturloft.html?id=733419
Gruppemøter, utviklingsredegjørelsen
Gruppe 2 er i tillegg innkalt til eget gruppemøte 10.9. Dette gjelder for:

Marianne Monsrud (Utdanningsforbundet), Janne O. Fraas (Fagforbundet, gruppeleder),
Cato Karpow (NHO håndverk), Ninni jensen/ Brith Antonsen (SL), Tobias Arnø (EO), Gunleik
Rostøl (Utdanningsforbundet), Solveig Torgersen Grinder (NHO håndverk)
Eventuelt
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