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1.

Godkjenning av dagsorden

Vedtak:
Dagsorden ble godkjent uten merknader. Disse sakene ble meldt inn under eventuelt:



2.

Orientering om invitasjon til møtet i nasjonalt fagskoleutvalg
Orientering fra SRY arbeidsgruppe - Internasjonalisering

Godkjenning av referat fra møtet 12.9.2013

Vedtak:
Referat fra møtet 31.10.2013 godkjent uten merknader.

3.

Vedtakssaker

SRY-sak 23-07-13 Meld. St.20 – SRYs arbeidsgruppe - forslag til behandling og
prioriteringer av tiltak i meldingen.
SRY besluttet i møtet 31.10.2013 at SRYs arbeidsgruppe for oppfølging av Meld. St. 20 skulle
vurdere forslagene til involvering som er satt opp i matriseoversikt fra Utdanningsdirektoratet.
Arbeidsgruppen ble også bedt om å anbefale en prioritering av de ulike tiltakene. Gruppen hadde
vurdert direktoratets forslag til matrise for involvering og satt opp et forslag til arbeidsplan for
når de ulike tiltakene kan behandles.
Arbeidsgruppens forslag til involvering ble drøftet på møtet. Det ble uttrykt bekymring over at det
store antall tiltak i fremdriftsplanen kan overskygge oppmerksomheten om de store og
overordnede sakene. En måte å løse denne utfordringen på kan være å se flere tiltak i
sammenheng og gruppere disse i hovedutfordringer. Arbeidsgruppen ble bedt om å vurdere
denne behandlingsformen.
Vedtak:
SRY slutter seg til arbeidsgruppens notat til involvering og fremdriftsplan for behandling av tiltak
knyttet til Meld. St. 20. Forut for behandlingen av de ulike tiltakene vil SRYs medlemmer få
anledning til å spille inn problemstillinger som belyses i direktoratets saksfremstillinger.

4.

Orienteringssaker


Fag- og svenneprøven – Prøvenemndene og klagenemndenes arbeid
SRY besluttet i møtet 31.10.13 å sette opp fag- og svenneprøven – Prøvenemndene og
klagenemndenes arbeid som orienteringssak. Utdanningsdirektoratets avdeling for vurdering
orienterte om regelverk og gjennomføring av fag- og svenneprøven. Videre ble det orientert om
klagenemndenes regelverk og arbeid.

•
Orientering om arbeidet i faglige råd
De faglige rådene arbeider med å lage utviklingsredegjørelser for de ulike fagene, et arbeid som
også omhandler en vurdering av tilbudsstrukturen i de enkelte utdanningsprogrammene. På
denne bakgrunn har SRY tidligere besluttet å invitere lederne i de faglige rådene til å presenterer
deres arbeid.
Faglig råd for elektrofag (Svein Harald Larsen) og Faglig råd for bygg- og anleggsfag (Jørgen
Leegård) presenterte rådenes arbeid og sentrale utfordringer knyttet til det fremtidige arbeidet.
Rådenes presentasjoner er publisert på: Legge inn link
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5.

Eventuelt

 Orientering om invitasjon til møtet i nasjonalt fagskoleutvalg
Nestleder Rolf Jørn Karlsen informerte om at SRY er invitert til møte med Fagskoleutvalget 16.
desember 2013 som har fått i oppdrag å utrede fremtidig norsk fagskoleutdanning.
Fagskoleutvalget ønsker innspill til arbeidet. Fra SRY deltar Rolf Jørn Karlsen, Kristian Ilner og
Kari Hoff Okstad på møtet. SRYs medlemmer ble oppfordret til å oversende innspill og
kommentarer som bør fremmes for utvalget til Olav Reiersen i Utdanningsdirektoratet.
 Orientering fra SRY arbeidsgruppe - Internasjonalisering
Astrid Sund informerte om arbeidet i SRYs arbeidsgruppe for internasjonalisering. Gruppen
arbeider med et seminar for medlemmene i de faglige rådene i 2014.
EUs Leonardo da Vinci program er nå lagt inn under Erasmus+ programmet. Erasmus+ gjelder
for perioden 2014-2020, og bygger blant annet på strategien Europa 2020. Antall personer som
årlig får støtte gjennom programmet skal dobles fram mot 2020. Budsjettet for perioden økes
med 40 prosent til 14,7 milliarder euro.
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