
Saksliste for SRY- møte 
8. juni 2012

Sted: Oslo 
Adr: Kunnskapsdepartementet 
Møteramme: 09:00– 15:30 

1. Godkjenning av dagsorden

2. Godkjenning av referat fra møtet 27.04.2012

3. Vedtakssaker

SRY-sak 16-03-2012 Konstituering av SRY v/KD 
SRY-sak 17-03-2012  Arbeidsmåter i SRY og organisering av sekretariatet v/arbeidsgruppe 
SRY-sak 18-03-2012 SRYs oppfølging av samfunnskontrakten v/KD  
SRY-sak 19-03-2012 Innspill til stortingsmeldingen (Kunnskapsløftet 2013) 
SRY-sak 20-03-2012 Beredskapsplan for inntak av lærlinger i lavkonjunktur 

v/arbeidsgruppe 
SRY-sak 21-03-2012 Søknad om kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 industriell 

matproduksjon v/Olav Reiersen, Udir 
SRY-sak 22-03-2012 Nyoppnevning av faglig råd – ny behandling av vedtak 

4. Ledelsen i UDIR orienterer om sentrale saker direktoratet jobber med

5. Orienteringssaker

• FAFO v/Anna Hagen Tønder presenterer rapport om fagkonsentrasjon
• SRYs rapport for perioden 2008 - 2012

Orienteringssaker siden siste SRY-møte 27.4.2012 er lagt ut på sekretariatet for SRY og faglige 
råd sin nettside: Sekretariatet for SRY og faglige råd. 

6. Eventuelt

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/SRY/Orienteringssaker/
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