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Vår dato:
21.06.2012
Vår
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2012/250

Deres dato:
Deres
referanse:

Medlemmer i det faglige råd

Referat fra rådsmøte nr. 3/2012
Dato: 21.05.12
Tid: 12:00 – 16:00
Sted: Utdanningsdirektoratet, 1. etasje, møterom 1.
Tilstede:

Forfall:

Fra arbeidsgiversiden:

Fra arbeidstakersiden:

Cecilie Hänninen (NHO Mat og Landbruk)
Terje Tidemann (vara, NHO Reiseliv)
Grete Sandvik (NHO Mat og Drikke)

Reidun Fossedal (NNN)
Arild Løvaas (YS, Delta)

Pedagogisk personell/ Utdanningsmyndigheter

Utdanningsdirektoratet

Klara Rokkones (Skolenes Landsforbund)
Helga Hjeltnes (Utdanningsforbundet)
Astri Pestalozzi (vara, KS)
Geir Rune Larsen (Utdanningsforbundet)
Clas Delp (uten vara, Fellesforbundet)
Kjell Fiskebekk (vara representert, KS)
Aud-Karin Gyring (uten vara, KS)
Veronika Vian (vara representert, NHO
Reiseliv)

Benedicte H. Bergseng (rådssekretær)

Bjørn Johansen (NNN)

Dagsorden:
23.3.2012
24.3.2012
25.3.2012
26.3.2012
27.3.2012
28.3.2012
29.3.2012
30.3.2012

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 2/12
Orienteringssaker
Krav til formelle og uformelle sertifikater og autorisasjoner
Representant til søknadsbehandling av nye læremidler
Perioderapport for inneværende oppnevningsperiode
Innspill til kommende stortingsmelding om evaluering av kunnskapsløftet
Eventuelt
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23.3.2012 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Godkjennes
24.3.2012 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 2/12

Vedtak:
Godkjennes
25.3.2012 Orienteringssaker
- Oppfølging av tidligere saker
-

Henvendelse om fylkesbesøk er sendt

-

Rådets innspill om gjennomgående dokumentasjon er sendt

-

Høringsuttalelse om fag fra videregående er sendt til Utdanningsdirektoratet

-

Høringsuttalelse om industrioppmålerfaget er ferdigstilt, og
sendes innen frist til Utdanningsdirektoratet

-

Anbefaling av kryssløp er sendt til Utdanningsdirektoratet

- Orientering fra Udir
-

Avslutningsmiddag for oppnevningsperioden

-

Saken om kryssløp fra Vg2 Industriteknologi til Vg3
Industriell matproduksjon skal behandles i Utdanningsdirektoratets
direktørmøte og i SRY.

-

Nyoppnevning av SRY og faglige råd. SRY har sitt første møte
08.06, mens de faglige råd skal ha sine konstituerende møter 05.-06.09.

-

Samfunnskontrakten mellom KD og partene er undertegnet. Dokumentet
fulgte med rådspapirene.

-

Sluttrapportene fra evaluering av kunnskapsløftet publiseres i løpet av
sommeren.

- Orientering fra leder
-

Rådet har fått svar fra Utdanningsdirektoratet i saken om nyoppnevning av
klagenemnder. Her foreslås det å sende ut et brev der organisasjonene bes
å komme med forslag til representanter i klagenemndene. Rådssekretær vil
sende ut denne henvendelsen til de aktuelle organisasjonene og tilhørende
rådsmedlemmer.

-

Petter Johansen og Arild Løvaas har deltatt på evalueringsseminar om
gjennomgående dokumentasjon. Leder orienterer fra møtet.

-

Leder orienterte om en henvendelse til rådet fra prosjektledelsen i prosjektet
”Småskalamat” hvor ledelsen etterspør fremgangsmåte for læreplanarbeid
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og eventuelt midler til prosjektet. Rådssekretær vil sende prosjektet et svar
om at faglig råd ikke kan bevilge noen midler til slike prosjekter, og vil legge
ved Utdanningsdirektoratets ”Rutiner og prosedyrer for endringer i
tilbudsstrukturen i videregående opplæring, yrkesfaglig
utdanningsprogrammer”
Vedtak:
Rådet tar sakene til orientering
26.3.2012 Krav til formelle og uformelle sertifikater og autorisasjoner
Med bakgrunn i en forespørsel fra Fylkesmannen i Østfold, har Utdanningsdirektoratet etablert en
arbeidsgruppe for å kartlegge ulike krav til formelle og uformelle sertifikater og autorisasjoner i
læreplanene/lærefagene. Utdanningsdirektoratet ber de faglige råd om å kartlegge dette innen
eget utdanningsprogram.
Rådet støtter AUs konklusjon om at det ikke er noen krav til sertifikater eller autorisasjoner innen
vårt utdanningsprogram.
Vedtak:
Det er ikke noen krav til formelle eller uformelle sertifikater og autorisasjoner innen
utdanningsprogrammet restaurant- og matfag. Svaret sendes til Utdanningsdirektoratet
innen fristen.
27.3.2012 Representant til søknadsbehandling av nye læremidler
30. april 2012 kunngjorde Utdanningsdirektoratet tilskudd til utvikling av læremidler i smale fag/
små elevgrupper. Læremiddelteamet i Utdanningsdirektoratet trenger representanter som kan
delta i søknadsbehandlingen fra flere utdanningsprogrammer, bla. a. restaurant- og matfag for
programområdene Vg2 Matfag ogVg3 Sjømatproduksjonsfaget.
Helga Hjeltnes ble forespurt, og er villig til å gå inn som representant i dette arbeidet. Rådet
støtter denne beslutningen.
Vedtak:
Helga Hjeltnes ble valgt som rådets representant i søknadsbehandlingen av nye
læremidler.
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28.3.2012 Perioderapport for inneværende oppnevningsperiode
Utdanningsdirektoratet ber de faglige råd om å lage en perioderapport fra oppnevningsperioden
2008-2012. Hensikten med rapporten er å få en status for rådenes aktivitet og fremtidige
utfordringer.
Rådet behandlet saken ved rådsmøte nr. 2, og besluttet å dele seg inn i to arbeidsgrupper. Med
utgangspunkt i gruppenes innspill har AU laget et utkast til rapport. Rådet gjennomgår rapporten
og har flere kommentarer. Rådsmedlemmene oppfordres til å komme med skriftlige innspill til
rådssekretær i løpet av uke 21. Rådssekretær sluttfører rapporten, og AU godkjenner.
Vedtak:
Rådssekretær integrerer rådsmedlemmenes innspill og sluttfører rapporten. AU
godkjenner og rapporten sendes innen fristen.
29.3.2012 Innspill til kommende stortingsmelding om evaluering av kunnskapsløftet
På fellesmøtet mellom ledere og nestledere i SRY og de faglige råd 21.03, informerte
Kunnskapsdepartementet (KD) om den kommende Stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet. De
ønsker innspill fra de faglige råd om utfordringer innen eget programområde.
Rådet behandlet saken ved rådsmøte nr. 2, og besluttet å dele seg inn i to arbeidsgrupper.
Arbeidsgruppene har hatt vært sitt heldagsmøte. Leder og nestleder har sammenstilt gruppenes
innspill og laget et utkast til besvarelse. Rådet gjennomgår rapporten og kommer med flere
innspill.
Forslag til vedtak:
Rådssekretær integrerer rådsmedlemmenes innspill og sluttfører rapporten. AU
godkjenner og rapporten sendes innen fristen.
30.3.2012 Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

