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Utviklingsredegjørelsen
– saksinnsendelse og videre arbeid
Spørreskjema om matematikk i yrkesfagene
Godkjenning av praksis for praksiskandidater
Forespørsel til rådet om videre arbeid med praksisbrev
Utenlandstur til Sveits, 20. - 23. oktober
Orienteringssaker
Eventuelt
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Sak 5 - 14

Utviklingsredegjørelsen

– saksinnsendelse

og videre

arbeid

Vedtak: Rådet støtter AUs innstilling og sender inn 4 saker fra utviklingsredegjørelsen:
1. Forslag
til navneendring 2. Forslag til endring av læreplan på Vg1 3. Forslag om evalueri ng av Vg1 læreplanen i bruk 4. Forslag om endring av læreplan for Vg2 aktivitør.

Sak 6 - 14

Spørreskjema

Rådet diskuterte

yrkesretting

om matematikk
og matematikk

i yrkesfagene
som grunnleggende

ferdighet i felles programfag.

Vedtak: Rådet sender inn svar på spørreskjema der det understrekes at matematikk er viktig for
fagene i DH og at rådet anser kompetans emålene i læreplan for felles programfag med regning
som grunnleggende ferdighet, samt kompetansemålene i matematikkfagene
viktige for
yrkesutøvelsen.
Rådet ønsker en lærebok i matematikk
eksempler.

Sak 7 - 14

Godkjenning

for design - og håndverksfagene,

av praksis

for praksiskandidater

Vedtak: Rådet har ingen innvendinger til utkastet til svarbrevet
svarbrevet sendes inn slik det foreligger.

Sak 8 - 14

Forespørsel

til rådet

med relevante

om videre

arbeid

som var vedlagt i innkallingen,

med praksisbrev

Vedtak: Rådet ser ikke behovet for arbeidskraft med lavere kompetanse innen fagene i
utdanningsprogrammet.
Rådet vurderer at vekslingsmodellene også kan svare på mange av de
utfordringene som nevnes for elevgruppen som er målgruppe for praksisbrevet og vil avvente
erfaringene fra utprøvingen av vekslingsmodeller .

Sak 9 - 14 Utenlandstur

til Sveits,

20. - 23. oktober

Rådssek retæren orienterte om fremdriften i planleggingen av studieturen til Sveits. Det er rom i
budsjettet til en ekstra overnatting, slik at rådet kan reise på ettermiddagen den 20. oktober. Vi
har også fått informasjon om at det ikke er høstferietid i den perioden rådet ønsker å reise.
Hotellet turgruppa har foreslått i Genchen har ikke kapasitet til å ta imot rådet, overnatting i
Grenchen blir derfor på Best Western Airporthotel Grenchen.
Vedtak: Studieturen legges til 20. - 23 . oktober. Rådssekretæren
avtaler i tråd med det foreslåtte programmet.

Orienteringssaker

jobber videre med å få på plass

:

Konferanse
i Tromsø om kvalitet i fagopplæringen
Det er ikke mulighet for å legge rådsmøtet til denne konferansen.
deltakere, fortrinnsvis fra arbeidsutvalget.

Rådet kan stille med tre

Informasjon
fra fellesmøtet
med SRY og faglige råd
Leder informerte fra fellesmøtet for SRY og faglige råd, der blant annet indikatorrapporten
presentert:
http://www.udir.no/Upload/Fagoppl
aring/Samfunnskontrakten_indikatorrapport_2014.pdf?epslan
guage=no

ble

Side 3 av 3

Nordisk samling om læring på arbeidsplassen
Leder informerte fra den nordiske samlingen om læring på arbeidsplassen
Lillestrøm i mars 2014.

som ble holdt i

Orientering
om status i tiltak et for små og verneverdige
fag i Meld. St. 20
Rådssekretæren informerte om status i tiltaket knyttet til små og verneverdige fag. Direktoratet
venter fortsatt på oppdragsbrev fra KD om dette tiltaket.

Eventuelt:
Sak 10 - 14

K ommende

høringer

innen

medier

og kommunikasjon

og formgiving

Rådssekretæren orienterte om at det vil komme høringer både om omgjøringen av formgiving
et studieforberedende program og om omleggingene i utdanningsprogrammet
medier og
kommunikasjon (MK) .

til

Vedtak: Rådet avventer hør ingene og vil behandle disse når de kommer.
Sak 11 - 14

Kryssløp

fra DH til TIP industritekstil

og design

Da rådet var på besøk på Gudbrandsdalen Uldvarefa brik (GU) ble det snakk om at vev - og
trikotasjefagene tidligere hadde vært ett fag. I dag er de delt og lagt innenfor henholdsvis
industritekstilfagene
i TIP og design og tekstilfagene i DH. Fra GUs side ble det antydet at de ville
være positive til et kryssløp for disse fagene.
Vedtak: Rådet ønsker å se nærmere på kryssl øp for vev - og trikotasjefagene,
som sak på neste rådsmøte.

Sak 12 - 14

Søknad om godkjenning

av gitarmakerfaget

og setter dette opp

som nytt fag

Kort tid før rådsmøtet mottok rådet en søknad fra Oppland fylkeskommune om godkjenning av
gitarmakerfaget som nytt fag. Rådsmedlemmene fikk tilsendt sakspapirene 7. april, og det ble
informert om at saken ikke ville bli satt opp som vedtakssak i møtet. Sak en ble satt opp under
eventuelt. I diskusjonene i rådsmøtet var det så stor enighet om saken at rådet likevel valgte å
gjøre et vedtak i saken.
Vedtak: Rådet støtter søknaden fra Oppland fylkeskommune om opprettelse
som nytt fag i utda nningsprogrammet
for design og håndverk.

av gitarmakerfaget

Rådet tok ikke stilling til ønsket om å få faget inn under små og verneverdige fag slik det søkes
om. Rådet tok heller ikke stilling til hvorvidt gitarmakerfaget bør være særløp eller legges inn
under et av Vg2 - tilbudene .

