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Saksliste
18.4
Oppsummering og oppfølging av saker fra fellessamling for faglige råd og SRY
18.4, se eget program.
- forberede spørsmål til morgenmøtet – sammenhengen i alt arbeidet rådet skal i
gang med, St meld./ utviklingsredegjørelse/osv.
19.4
Valg – leder, nestleder og AU medlem
Sak 11/13 Handlings- og strategiplan for 2012-2016
Sak 12/13 Oppfølging av St.meld. 20 (2012-2013) – På rett vei – Kvalitet og mangfold i
fellesskolen
Sak 13/13 Høringssaker
A.

Høring- inntak til videregående opplæring, se vedlagt covernotat.
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering---inntak-til-videregaende-opplaring/

Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 6 om inntak til
videregående opplæring. Det foreslås også et nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. Det tas sikte på at
endringene vedtas fra 1.8.2013 og trer i kraft fra 1.1.2014. Det første inntaket som vil reguleres av bestemmelsene er inntaket
til skoleåret 2014/2015. Høringsfristen er 25. april 2013.
Vedtak fra rådsmøtet 11.2.13:
Denne høringen vil bli en sak på neste rådsmøte 19.4. Rådsmedlemmene ble oppfordret til å sette seg inn høringsdokumentene
og kontakte egen part for avklaringer og synspunkter.
B.

Høring - endring i eksamensordningen i læreplan for fremmedspråk

Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring forslag om endring i læreplan for fremmedspråk. Forslaget innebærer en
endring av eksamensordningen for fremmedspråk nivå I i videregående opplæring.
Direktoratet foreslår at eksamensordningen endres fra en fem timers skriftlig eksamen til en kombinert skriftlig-muntlig
eksamen på totalt tre timer både for elever og privatister. Forslaget får ikke konsekvenser for antall standpunktkarakterer for
elever. For privatister vil endringen innebære at de kun vil få én eksamenskarakter på dokumentasjonen sin. Sekretariatet
vurderer ikke høringen til å være innenfor de faglige rådenes fokusområde, og mener derfor at det ikke er nødvendig for
rådene å avgi høringsuttalelse i saken. Høringsfristen er 26. mai 2013.
Her finner du høringen:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--endring-i-lareplan-for-fremmedsprak/

AUs innstilling: Rådet uttaler seg ikke i denne saken, men oppfordrer organisasjonene til å vurdere et høringssvar.
C. Høring – læreplan i repslagerfaget
Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til læreplan i repslagerfaget på høring.
Faget bygger på utdanningsprogrammet design og håndverk, videregående trinn 1, og skal tilbys som særløpsfag.
Forslaget om å etablere repslagerfaget som et nytt lærefag ble fremmet av Hardanger fartøyvernsenter.
Ønsket om å opprette faget ble begrunnet ut fra behovet for å ivareta og videreføre kunnskapen om dette håndverket.
Sekretariatet vurderer ikke høringen til å være relevant for alle de faglige rådene, men mener at faglig råd for design og
håndverk bør avgi høringsuttalelse. Høringsfristen er 12. mai 2013.
Her finner du høringen:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--lareplan-i-repslagerfaget/
Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på følgende spørsmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gir læreplanen et godt grunnlag for å gjennomføre opplæringen i faget?
Viser kompetansemålene hvilken kompetanse lærlingene kan nå?
Har kompetansemålene et realistisk omfang i forhold opplæringstiden i faget?
Er grunnleggende ferdigheter integrert i kompetansemålene på en hensiktsmessig måte?
Er læreplanen utformet slik at den legger til rette for praktisk opplæring?
Andre kommentarer?

AUs innstilling: FRDH har ingen kommentarer til høringsspørsmålene og tar utgangspunkt i at læreplangruppen, hvor
fagmiljøene har vært representert, har ivaretatt innhold, omfang og relevans i læreplanen. Rådet avgir dette som høringssvar.
D. Høring – obligatorisk gjennomføring av Lærlingundersøkelsen
Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag om forskriftsfesting av obligatorisk gjennomføring av Lærlingundersøkelsen
på høring. Lærlingundersøkelsen er en spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater som skal gi informasjon om deres
lærings- og arbeidsmiljø. Lærlingundersøkelsen er et sentralt verktøy i arbeidet med kvalitet i opplæringen. Sekretariatet mener
derfor at det er viktig at de faglige rådene vurderer om det vil være riktig å forskriftsfeste at fylkeskommunene har plikt til å
gjennomføre Lærlingundersøkelsen.
Høringen vurderes til å være innenfor SRY og de faglige rådenes fokusområder og sekretariatet anbefaler derfor at rådene avgir
en begrunnet høringsuttalelse i saken.
Utdanningsdirektoratet foreslår at:
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Fylkeskommunane inviterer lærlingar og lærekandidatar som har vore minst 11 månader i lærebedrift, til å svare på
Lærlingundersøkinga.
Det blir obligatorisk for fylkeskommunane å gjennomføre Lærlingundersøkinga for det aktuelle utvalet kvart år i
perioden frå 15. oktober til 1. desember.
Utdanningsdirektoratet utviklar ein felles rutine for import av respondentdata som minskar arbeidsmengda for
fylkeskommunane i samband med igangsetjing av undersøkinga.

Da høringsbrevet på en kortfattet måte gjengir problemstillingen har sekretariatet valgt ikke å lage et eget covernotat til saken.
Frist for å sende inn høringssvar er 31. mai 2013. Her finn du høringen på:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoyring--obligatorisk-gjennomforing-av-Larlingundersokinga/
AUs innstilling: FRDH støtter forslaget om obligatorisk gjennomføring av lærlingundersøkelsen. Rådet avgir dette som
høringssvar.
Sak 14/13 Utviklingsredegjørelsene.
Oppfølging fra rådsmøtet 11.2 og presentasjon i fellessamling 18.4.
(fordeling av oppgaver, fremdriftsplan, svarfrist 31.12.13, spørsmålene er ikke obligatorisk å svare på, kan også ta opp temaer
utover dette. Hvis forslag om endringer av læreplaner kan det tas med. Husk legg ved kopi av brev og svarbrev til sakene rådet
har tatt initiativ til))
Sak 15/13 Oppsummering av fylkesbesøk til Aust-Agder, 9.-11.april 2013
Orienteringer

Møte i brukerforum for likeverdig utdanning tirsdag 12. mars. 2013 kl. 10.00 – 15.30 på Thon Hotell Opera i Oslo.
Temaet var «Fag- og yrkesopplæring for elever med særlige tilretteleggingsbehov », v/ Anne Kristin Modell

Møter i arbeidsgruppene

Kunnskapsdepartementet ønsker at forslag om gjennomgående dokumentasjon sendes på høring.

Prioritering av læremidler

Studietur 2014

Eventuelt
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