Vår saksbehandler: Anne Katrine Kaels
Direkte tlf: 23 30 12 59
E-post: ank@udir.no

Vår dato:
20.06.2013
Vår
referanse:
2013/93

Deres dato:
Deres
referanse:

Referat fra SRY-møte 3 – 2013
Dato: 12.06.2013
Sted: Hotel St. Gotthart, Zürich, Sveits

Tilstede:
SRY
Carl E. Rønneberg, NHO
Rolf Jørn Karlsen, LO
Bente Søgaard, YS
Christine Meling, KD
Astrid Sund (for Ragnhild Lied),
Utdanningsforbundet
Axel Fjeldavli, EO
Liv Holm Heide, EO
Kristian Ilner, (for Svein Oppegaard),NHO
Kari Hoff Okstad, Spekter
Turid Semb, FAD
Mette Aas, LO
Trude Tinnlund (for Tor-Arne Solbakken), LO

Forfall:
Inger Lise Blyverket, Virke
Jorunn Teien Leegaard, KS
Margaret Westgaard, KS
Yngve Tufteland, NHD (observatør)

Observatør
Siv Andersen, SIU
Utdanningsdirektoratet
Anne Katrine Kaels
Aleksander Steinvoll
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1. Godkjenning av dagsorden
Godkjent uten merknader.

2. Godkjenning av referatet fra møtet 19.4.2013
Godkjent uten merknader.

3. Vedtakssaker
SRY-sak 14-03-2013
Rønneberg
-

SRYs deltakelse i styringsgruppen om ECVET v/Carl

Invitasjon til SRY fra direktoratet om deltakelse i ECVET styringsgruppe ble drøftet.
Flere av SRYs representanter var tilstede på oppstartsseminaret 3. juni arrangert av
Utdanningsdirektoratet.
Organisasjonene i SRY vil antakelig ha ulikt syn på ECVET og eventuell deltakelse i
styringsgruppen fordrer drøfting og forankring i SRY.
Styringsgruppens mandat ble diskutert. Direktoratet informerte om at alle beslutninger tas
i linjen i direktoratet før saken oversendes departementet.

Vedtak:




Astri M Sund representerer SRY i styringsgruppen.
SRY brukes som forum for meningsutveksling og Sund rapporterer jevnlig til SRY.
Sund går ut av referansegruppen for ECVET.

4. Diskusjonssaker
Om kunnskapsgrunnlag og mandat for gjennomgang av tilbudsstrukturen – oppfølging
av Meld St 20 v/Anne Katrine Kaels, sekretariatet
-

-

-

-

Kaels gav en kort oppsummering av meldingens begrunnelse og premisser for
gjennomgang av tilbudsstrukturen, inkludert omtalen av medier og kommunikasjon og
små og verneverdige fag.
SRYs mulige rolle ble drøftet, og det ble konkludert med at SRY må ha et overordnet
perspektiv på gjennomgangen. Videre må forholdet mellom SRY og faglige råd avklares
gjennom at SRY lager rammer for prosessen i de faglige rådene.
Fleksibilitet er et gjennomgående tema og må ivaretas i den videre prosessen.
Aktuelle spørsmål som ble reist var bl a knyttet til om gjennomgangen skal inkludere bruk
av vekslingsmodellen, kryssløp, landslinjer, eventuell justering av læretidens lengde for
enkelte fag, fagskoleutdanning m.m.
Kunnskapssenteret kan eventuelt spørres om å lage en statusoversikt over forskning på
fagopplæring.
Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til mandat og tidsplan

Vedtak:



Sund, Ilner og Karlsen lager et utkast til rammenotat til neste SRY møte.
Noen stikkord for innhold: Status, kriterier, prosess, arbeidsdeling, tidsperspektiv
Notatet/arbeidet skal knyttes både til meldingens omtale av gjennomgangen av
tilbudsstrukturen, forskningsstrukturen og eventuell overføring av myndighet for Vg3
læreplanene til faglige råd.
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5. Orienteringssaker
5.1
Samfunnskontrakten
Meling informerte fra møte om samfunnskontrakten som ble avholdt 7. juni i departementet.
Status for flere av prosjektene ble gjennomgått, bl a Vg3 i skole for de som ikke får læreplass,
vekslingsmodellen og voksne.
Diskusjonen viste usikkerhet rundt flere sentrale forhold rundt samfunnskontrakten:
-

Hvem har ansvaret for er samfunnskontrakten, hva er den partssammensatte
arbeidsgruppens mandat og hva er forholdet til SRY.
Hvordan kan og bør oppfølgingen av samfunnskontrakten og Meld St 20 (2012-13) sees i
sammenheng.

Vedtak:


SRY ber Kunnskapsdepartementet utarbeide et notat som omtaler ovennevnte spørsmål

5.2
Om fagopplæringen i Sveits
Steinvoll orienterte om oppbyggingen av fagopplæringssystemet i Sveits. Orienteringen var en
utdyping av presentasjonen som var sendt SRY før møtet.

6. Eventuelt
Fagopplæringsboken 2013-2014 har kommet. SRYs medlemmer vurderer selv evt innkjøp.

7. Foreløpig dagsorden for neste SRY-møte 12.09.2013, NHOs lokaler
 Stortingsmeldingen om kunnskapsløftet, herunder gjennomgang av tilbudsstrukturen,





jf. sak 4.
Samfunnskontrakten, herunder notat om SRYs rolle jf. sak 5.
Rådgivningstjenesten i Sveits og Norge, jf. besøk i Sveits
Presentasjon av FYR-prosjektet
Ad hoc-møte om realkompetansevurdering 20. august, jf. egen innkalling
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