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Valg av nytt AU
På grunn av Morten Klemps fratreden som leder og medlem av rådet, velges det
et nytt AU med leder, nestleder og medlem. AU bør bestå av representanter fra
arbeidsgiver, arbeidstaker og pedagogiskpersonale.
Saksliste
Sak 1/13 Informasjon om læreplaner i Kunnskapsløftet og revidering av
læreplaner, v/ Avd. dir. i læreplan Eli Karin Flagtvedt og rådgiver Else Høines
Sak 2/13 Orientering om arbeidet med utviklingsredegjørelsen – v/ Kari
Fyhn, rådgiver i avd. for fag- og yrkesopplæring
Sak 3/13 Hvordan få SRY og faglige råd mer synlig i media? v/ Kari Fyhn,
rådgiver i avd. for fag- og yrkesopplæring
Vår kommunikasjonsstab mener at SRY og de faglige rådene bør være mer synlig
i media. I den anledning vil Kari som hospiterer i kommunikasjonsstaben en dag
pr uke, lage et notat om hvordan rådene kan bli mer synlig i media.
Kommunikasjonsstaben/ Kari ønsker også å delta på rådsmøte for å drøfte
ovennevnte og hvordan vår kommunikasjonsstab kan bistå rådene i arbeidet.
Sak 4/13 Prioritering av læremidler v/ rådsmedlem Cato Karpow og Gunleik
Rostøl
Sak 5/13 Europass fagbeskrivelser Se vedlegg.

Utdanningsdirektoratet vurderer å gjøre endringer i kapittel 6 i Europass
fagbeskrivelser (Godkjente måter å oppnå fagbeviset på).
Før direktoratet tar endelig stilling til endringen er det ønskelig at de faglige
rådene vurderer endringsforslaget. Frist for tilbakemelding er 1.03.12.
AUs innstilling
AU støtter de foreslåtte endringene i kapittel 6, ”Godkjente måter å oppnå
fagbeviset på”.
Sak 6/13 Høringssaker
A. Høring – justering av læreplaner for engelsk, matematikk,
naturfag, norsk og samfunnsfag, se vedlegg
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til justerte læreplaner for de
gjennomgående fagene engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag i
grunnskolen og videregående opplæring. Se vedlegg.
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--justeringav-lareplaner-for-engelsk-matematikk-naturfag-norsk-og-samfunnsfag/
Som det fremgår av vedlagt dokument bes de faglige rådene om å vurdere om
justeringene i læreplanene bidrar til å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene
som redskap for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv.
Høringsfristen er 5. mars 2013.
AUs innstilling:
AU har ingen bemerkninger til denne høringen, men ber spesielt rådets lærer
representanter om å se på denne og vurdere før rådsmøtet om rådet bør avgi et
høringssvar.
B. Høring - nye læreplaner i valgfag for ungdomstrinnet fra skoleåret
2013/2014
Denne høringen omfatter læreplaner i valgfagene
-

Levande kulturarv
Trender og forbruk
Natur og miljø
Demokrati i praksis
Med verda som mål
Innsats for andre
Trafikk

Her finner du høringen:
nye-lareplaner-i-valgfag-fra-skolearet-2013-2014/ Høringsfristen er 25.
februar 2013.
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Her finner du læreplanene, veiledninger og annen informasjon for valgfagene som
er fastsatt. I tillegg finner du informasjon om de syv nye valgfagene som kan tas
i bruk fra skoleåret 2013/2014.
http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Valgfag/
AUs innstilling:
Disse læreplanene viser i liten grad en praktisk tilnærming og ønsker en nærmere
presisering av dette. Spesielt knyttet til valgfaget Levande kulturarv. Vi ber rådet
se spesielt på denne læreplanen og vurdere om det skal avgis et høringssvar.
C. Høring - lokalt gitt muntlig eksamen, se vedlegg.
Utdanningsdirektoratet sender på høring forslag til forskriftsendringer om lokalt
gitt muntlig eksamen. Hensikten er å tydeliggjøre hvilke regler som gjelder for
lokalt gitt muntlig eksamen, og legge til rette for en mer enhetlig nasjonal
praksis. Kunnskapsdepartementet tar sikte på at bestemmelsene om lokalt gitt
eksamen endres fra 1. august 2013. Eksamener våren 2013 skal derfor
gjennomføre etter gjeldende bestemmelser, og ikke etter dette høringsforslaget.
Etter sekretariatets vurdering vil høringen være relevant for alle de faglige
rådene. Dette forslaget gjelder ikke for eksamen våren 2013.
Her finner du hele høringen og informasjon om vårens eksamen:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--lokalt-gitt-muntlig-eksamen/
Høringsfristen er 10. april 2013.
AUs innstilling:
AU foreslår at saken diskuteres i rådsmøtet 11.2 og innstiller at rådets
høringssvar bør være at rådet støtter forslagene i modell B:
Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på følgende:
- Vil de foreslåtte endringene kunne bidra til en mer enhetlig praksis? Ja
- Bør det fastsettes nasjonalt om muntlig eksamen skal gjennomføres med eller
uten forberedelsedel? Ja
- Dersom det skal fastsettes nasjonalt om eksamen skal gjennomføres med eller
uten forberedelsedel;
 støtter dere modell A (eksamen uten forberedelsedel) eller modell B
(eksamen med forberedelsedel)? Modell B
- Til modell B:
 Støtter dere at innholdet i forberedelsedelen presiseres og at
forberedelsedelen begrenses til en skoledag? Ja
 Støtter dere at det forskriftsfestes et forbud mot at muntlig eksamen
gjennomføres på mandager? Ja
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- Bør det forskriftsfestes at elevene ikke skal bruke eksamenstiden til å holde en
presentasjon? Ja
- Bør det fastsettes at eksamen skal gjennomføres uten hjelpemidler, heller ikke
elevens egne notater? Ja
- Bør det forskriftsfestes en plikt til å utarbeide lokale retningslinjer for muntlig
eksamen? Nei, bør utarbeides sentralt og vi ønsker at det innarbeides en
presisering om yrkesretting i retningslinjene.
Sak 7/13 Fylkesbesøk til Aust-Agder, 9.-11.april 2013 kl 14.30
Aleksander Bjerkan Steinvoll (lærling i avd. FY) presenterer foreløpig program og
orienterer om status.
Sak 8/13 Studietur 2014
Arbeidsgruppen (Janne O. Fraas, Niels Killi, Ragnvald Nore) presenterer status.
Sak 9/13 Representasjon fra FRDH på konferanser.
AUs innstilling:
AU foreslår at AUs representanter prioriteres, og at rådsmedlemmene gis plass
når disse ikke kan. Dette gjelder spesielt når det kun er avsatt plass til 1 rep. fra
rådet.
Sak 10/13 Handlings- og strategiplan for 2012-2016
Presentasjon av utarbeidede prinsipper som skal legges til grunn for møter i
arbeidsgrupper, v/ rådssekretær.
Gjennomgang av handlingsplanen og status. Se vedlegg.
Orienteringer
 Fellesmøte mellom ledere og nestledere i SRY og FR, 6.2.13
 Fellesmøte for SRY og faglige råd, 18.-19.april 2013
 Erfaringskonferanse om forsøk med hospitering, 29. januar 2013
 Sak behandlet i Udir om endring av fag på listen over små og
verneverdigefagene
 Høring, svarfrist 25.4:-NY
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--inntak-til-videregaende-opplaring/
Eventuelt
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