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Dagsorden
1

Godkjenne dagsordenen og innkallingen til dagens møte
Vedtak:
Rådet godkjenner dagsordenen og innkallingen.

2

Godkjenne referatet fra møtet 26. juni 2013
Anne Jensen påpekte at i vedtaket under sak 8 var Jarle Kristoffersen oppført som
gruppeleder for gruppe 1. Det skal være Anne Jensen.
Vedtak:
Rådet godkjenner referatet fra møtet 26. juni 2013 korrigert med at Anne Jensen er
gruppeleder for gruppe 1 under sak 8.

3

Høring om gjennomgående dokumentasjon
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til forskriftsfesting av en ordning
med gjennomgående dokumentasjon. Hensikten med den gjennomgående
dokumentasjonen er å gi eleven/lærlingen en dokumentasjon av opplæringen hun
eller han har gjennomført.
Direktoratet foreslår at ordningen innføres for de tre yrkesfaglige
utdanningsprogrammene

•
•
•

bygg- og anleggsteknikk
elektrofag
teknikk og industriell produksjon

Høringsbrevet ligger her:
http://www.Utdanningsdirektoratet.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pahoring/Hoering---Gjennomgaende-dokumentasjonsordning/
Høringsfrist: 21. oktober 2013.
FRBA diskuterte høringsbrevet.
Vedtak:
AU utarbeider høringssvar ut fra det som kom frem i diskusjonen.
4

Dokumentasjon av kurs i varme arbeider v/ Thomas Norland og Ola Ivar
Eikebø
Noen skoler gir ikke elevene varme arbeider-sertifikatet, kun et kursbevis. Kurset i
varme arbeider og sertifikatet er et krav som forsikringsnæringen har innført.
Bedriftene får ikke forsikret sine arbeider dersom de ansatte ikke har kurset. Ved
skade vil det bli avkorting dersom de som forvoldte skaden, ikke hadde kurset.
Derfor ønsker blant annet EBA at skolene skal tilby sertifikatet.
FRBA har behandlet saken i flere møter. Den 26.6 besluttet rådet at Thomas
Norland og Ola Ivar Eikebø skulle jobbe videre med saken. De har oppsummert
arbeidet i et notat.
Rådet diskuterte innholdet i notatet.
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Vedtak:
FRBA ber Utdanningsdirektoratet om å invitere Finans Norge til et møte for å
diskutere sertifikatordningen, i og med at det er et krav fra forsikringsbransjen.
Ola Ivar Eikebø og Thomas Norland skal delta på møtet. I møtet skal deltakerne
diskutere alternativer til sertifiseringskravet. Ola Ivar Eikebø og Thomas Norland tar
med seg innspillene fra diskusjonen i rådsmøtet og oppdaterer notatet før møtet.
5

Evaluering av fagprøven
FRBA er ikke fornøyd med arbeidet direktoratet så langt har lagt ned i å evaluere
fagprøven. Kvalitetssikringen av det siste leddet i opplæringen – fag-/svenneprøven
– er etter rådets vurdering ikke god nok. Rådet har tidligere besluttet rådet å sende
et nytt brev om dette til Utdanningsdirektoratet.
Jørgen Leegaard presenterte et brevutkast og fikk tilbakemeldinger fra de andre
rådsmedlemmene.
Vedtak:
Jørgen Leegaard korrigerer brevet på bakgrunn av tilbakemeldingene som kom frem
i diskusjonen, og sender det til Utdanningsdirektoratet. Han tar også ansvar for å
orientere FRTIP om innholdet i brevet.

6

Godskriving av teori
Ola Ivar Eikebø innledet.
Eikebø foreslo endring i forskrift til opplæringsloven § 3-55 slik at:
tverrfaglige eksamener i spesifikke lærefag etter R-94, kan etter
vurdering likestilles med tilsvarende eksamen etter KL
-

skolegang m/tverrfaglig eksamen der VK1 kurset er likt lærefag etter
KL, men avlagt før 01.08.09 kan godkjennes i forhold til oppmelding
etter KL.

Han foreslo også at studier fra teknisk fagskole eller ingeniørhøgskole (i samme fag)
skal dekker kravet til teori jf. §3-51.
Rådsmedlemmene diskuterte saken.
Vedtak:
FRBA mener at SRY bør drøfte saken og gi en anbefaling til Utdanningsdirektoratet.
Rådet vil sende brev til SRY om dette.
7

Søknad om forlengelse av prøve i malerfaget
BNL har i et brev til Utdanningsdirektoratet foreslått å forlenge svenneprøven i
malerfaget.
Utdanningsdirektoratet gjorde rede for
•
•

konsekvensene endringen vil ha for fylkeskommunene
videre saksgang

Rådsmedlemmene diskuterte forslaget fra BNL.

Vedtak:
FRBA støtter BNLs forslag.
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8

Forslag om navneendring for taktekkerfaget

BNL har foreslått en navneendring for taktekkerfaget.
Rådsmedlemmene diskuterte forslaget fra BNL.

Vedtak:
FRBA støtter BNLs forslag.
9

Utviklingsredegjørelsen og oppfølgingen av Meld. St. 20
FRBA har nedsatt fem arbeidsgrupper som skal levere innhold til
utviklingsredegjørelsen. Gruppene skal ta for seg temaene:
1.
2.
3.
4.
5.

voksenlærlinger og praksiskandidater
rekruttering av lærebedrifter
treindustrifagene
anleggsfagene
øvrige fag

Lederne for arbeidsgruppene orienterte om status i arbeidet og fikk tilbakemeldinger
fra de andre rådsmedlemmene om innhold, vinkling på problemstillinger m.m.
Rådsmedlemmene utvekslet også annen informasjon om oppdraget og lagde avtaler
for det videre arbeidet i arbeidsgruppene.
Sekretær orienterte om mulighetene for å få tak i statistikk om andelen ufaglærte
som jobber i yrkene BA-programmet utdanner fagarbeidere til.
Utdanningsdirektoratet vet ikke ennå hvor detaljerte tall SSB kan levere. SSB har
gjort det klart at leveransen uansett ikke vil bli ferdig før jul.
Vedtak:
Bemanning - arbeidsgrupper: Ivar Hansen fra Norsk trevare blir med i
arbeidsgruppe 3. Fred Arild Gyldenås fratrer arbeidsgruppe 5, men vil være
tilgjengelig på e-post og kan gi kommentarer på tekster.
Arbeidsform: Alle arbeidsgruppene orienterer om status i arbeidet i de to
rådsmøtene som gjenstår før jul.
Frister: FRBA ønsker å inkludere statistikk i utviklingsredegjørelsen som SSB ikke
kan levere før jul. FRBA vil derfor be Utdanningsdirektoratet om utsatt
innleveringsfrist. Sekretær tar saken videre med Utdanningsdirektoratet.
10

Møteplan
Dato
30.10-1.11
10.12

11

Arrangement
Fylkesbesøk Hordaland
Rådsmøte

Eventuelt
Sekretær informerte om fremdriften i planleggingen av fylkesbesøket til Hordaland
30. oktober – 1. november.

