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Dagsorden: 
 
 
23-16 

 
Godkjenne innkallingen til dagens møte 
 
Forslag til vedtak: 
Rådet godkjenner innkallingen.  
 

 
24-16 

 
Godkjenne referatet fra møtet 11. mars 2016 
 
Referat fra 6. og 7. april 2016: https://fagligerad.no/frba/ 
 
Forslag til vedtak: 
Rådet godkjenner referatet. 
 

 
25-16 

 
Orienteringssak: 
 
Direktoratet orienterer 
 
På bakgrunn av vedtak sist rådsmøte, vil direktoratet orientere kort om pågående saker i 
direktoratet som er av interesse for rådet. Rådssekretær informere kort om følgende 
saker som vil bli utdypet i rådsmøte 14. juni 2016:  
 
a) Samfunnskontrakten for flere læreplasser  
Partene i arbeidslivet har skrevet under ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. 
Link: http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Samfunnskontrakten-/ 
         

 
b) Hospiteringsordningen og Yrkesfaglærerløftet:  
Direktoratet har nå avgitt sluttrapport til Kunnskapsdepartementet etter videreføringen 
av hospiteringsordninger i fag og yrkesopplæringen (tiltak i samfunnskontrakten for flere 
læreplasser). En gjennomgang gis på neste rådsmøte 14. juni 2016, i sammenheng med 
orientering om Yrkesfaglærerløftet og ny samfunnskontrakt. 
Link: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/yrkesfaglarerloftet/id2460772/ 
 

 
26-16 

 
Klagenemndsregistrering 
 
Gjennomgang av direktoratets arbeid med klagenemnder generelt, og bygg- og 
anleggsteknikk spesielt.  
 
Liste over dagens klagenemnder legges frem. 
 
Forslag til vedtak: 
Etter behandlingen i møtet. 
 

 
27-16 

 
Teoretisk eksamen 
 
Det vises til tidligere behandling og brev til Kunnskapsdepartementet (KD) i saken om 
yrkesteoretisk eksamen i Vg3. Faglig råd mottok brev fra KD, vedlagt, 4. mai då. 
 
I KDs brevet vises det til Utdanningsdirektoratet brev av 16.06 2015 hvor direktoratet støtter 
forsalget om innføring av en yrkesteoretisk eksamen før avsluttende fag-/svenneprøve.  
 

https://fagligerad.no/frba/
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Samfunnskontrakten-/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/yrkesfaglarerloftet/id2460772/
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Jørgen Leegaard hadde møte med KD 9.mars 2016 for å drøfte saken. Departementet oppfatter at 
bakgrunnen for forslaget er et ønske om bedre kvalitetssikring av at lærlingene har en helhetlig 
innsikt og forståelse av faget. På bakgrunn av diskusjonen på møtet har departementet kommet til at 
det vil være mer formålstjenlig å følge opp saken ved å gjennomgå innhold og gjennomføring av fag- 
eller svenneprøver, i stedet for å gå videre med forslaget om eksamen for disse elevene.  
 
Departementet har også bedt om forslag til hvordan en prøve som inkluderer en 
yrkesteoretisk del kan utformes. Utkast til dette vil bli lagt frem på møtet. Leder vil 
ytterliggere redegjøre i møte. 
 
Forslag til vedtak: 
Det nedsettes en liten arbeidsgruppe som utformer forlag til hvordan fremtidens fag-
/svenneprøver kan gjennomføres, som inkluderer en yrkesteoretisk del. Gruppen legger 
frem sitt forsalg på møte 29. september. 
 

 
28-16 

 
Oppfølging av UR II ved Utdanningsdirektoratet 
 
AU har invitert direktoratet ved leder avdeling for fag- og yrkesopplæring, Anne Katrine 
Kaels, for å få informert om arbeidet med Utviklingsredegjørelsen del II og prosessen 
med gjennomgang av tilbudsstrukturen. 
 
Rådet ønsker å drøfte med direktoratet utfordringer og problemstillinger som er 
beskrevet i utviklingsredegjørelsen, og andre spørsmål som direktoratet er opptatt av.  
 
Rådet er også opptatt av hvordan direktoratet vil løse saker som har interesse i to eller 
flere råd.  
 
Forslag til vedtak: 
Etter behandlingen i møtet. 
 

 
29-16 

 
Rådsmøte med fylkesbesøk 16.-17. november 2016 
 
Arbeidsgruppen (Jarle, Thomas og Åge) presenterer sine forslag til innhold og 
gjennomføring av fylkesbesøket til høsten.  
 
Forslag til vedtak: 
Etter behandlingen i møtet. 
 

 
30-16 
 

 
Eventuelt: 
 

 
Møtetidspunkt videre i 2016: 
 
• 29. september, i Utdanningsdirektoratets lokaler, kl 10:00 – 15:30 
• 16.-17. november, inkludert fylkesbesøk og julebord. 

 
 



Orienteringssak 25-16, rådsmøte 14. juni 2016

a) Samfunnskontrakten for flere læreplasser 

b) Hospiteringsordningen og Yrkesfaglærerløftet: 

Utdanningsdirektoratet
Avdeling for fag- og yrkesopplæring

Åge Risdal



25-16 Orienteringssak:

Direktoratet orienterer

På bakgrunn av vedtak sist rådsmøte, vil direktoratet orientere kort om pågående saker 
i direktoratet som er av interesse for rådet. Rådssekretær informere kort om følgende 
saker som vil bli utdypet i rådsmøte 14. juni 2016: 

a) Samfunnskontrakten for flere læreplasser 
Partene i arbeidslivet har skrevet under ny samfunnskontrakt for flere læreplasser.
Link: http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Samfunnskontrakten-/

a) Hospiteringsordningen og Yrkesfaglærerløftet: 

Direktoratet har nå avgitt sluttrapport til Kunnskapsdepartementet etter videreføringen 
av hospiteringsordninger i fag og yrkesopplæringen (tiltak i samfunnskontrakten for 
flere læreplasser). En gjennomgang gis på neste rådsmøte 14. juni 2016, i 
sammenheng med orientering om Yrkesfaglærerløftet og ny samfunnskontrakt.
Link: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/yrkesfaglarerloftet/id2460772/

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Samfunnskontrakten-/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/yrkesfaglarerloftet/id2460772/


Samfunnskontrakten for flere læreplasser 2016-2020

MÅL 

 Alle kvalifiserte søkere skal få tilbud 

om læreplass

INNSATSOMRÅDER

 Det skal etableres lokale nettverk for å skaffe flere 

læreplasser

 Det skal rekrutteres flere lærebedrifter for å skaffe 

flere læreplasser



Samfunnskontrakten for flere læreplasser 2016-2020

AVTALEPARTENES FORPLIKTELSER

Vi forplikter oss til å bidra:

• i den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen

• til å gjennomføre tiltak for å skaffe flere lærebedrifter og 

flere læreplasser

• med innspill i formidlings- og dimensjoneringsprosessen av 

fagopplæringen 

• til å spre kunnskap om lærlingordningen, om betydningen 

og verdien av fagopplæring, om mulighetene i arbeidslivet 

til å ta fagbrev og om hetene til videre utdanning og 

kompetanseutvikling

• til å bygge nettverk der alle relevante aktører deltar og 

jobber konkret for å nå målene i kontrakten, blant annet 

gjennom å påvirke viktige beslutningstakere. Partene skal 

bidra i de lokale nettverkene ut fra sine forutsetninger og 

organisasjonsmodeller. 



Organisering og oppfølging på nasjonalt nivå

Samfunnskontrakten er tema i et årlig toppmøte mellom avtalepartenes 
ledere for å diskutere status og mulige innsatsområder for neste 
periode. Dette toppmøtet er lagt til ett av møtene i Arbeidslivs- og 
pensjonspolitisk råd. Det etableres en nasjonal ressurs- og 
koordineringsgruppe som skal forberede disse toppmøtene.

Ressurs- og koordineringsgruppen skal:

• bidra til å etablere lokale nettverk

• bidra til at nettverkene utarbeider handlingsplaner som konkretiserer 
hvordan målene i kontrakten skal nås

• jobbe kunnskapsbasert bl.a. basert på rapportering fra de lokale 
nettverkene

• utarbeide en milepælsplan for arbeidet i kontraktsperioden



Samfunnskontrakten for flere læreplasser 2013-15

• Utvikle indikatorsystem for oppfølging av kontrakten. 

• Prøve ut alternativer på Vg3 nivå 

• Prøve ut vekslingsmodeller 

• Videreføre hospiteringsordningen

• Planlegge og gjennomføre tiltak som bidrar til at flere 

voksne tar fag- og svennebrev 

• Stimulere til økt samarbeid mellom skoleeier, skole 

og regionalt arbeidsliv.

• 73 millioner over tre år. 

 Mål om 20% økning i antall læreplasser 2011-2015



Samfunnskontrakten for flere læreplasser 2013-15

8%



Samfunnskontrakten for flere læreplasser 2013-15

Eksempel på tiltak i samfunnskontrakten – kort:

• Hospiteringsordningen 

• Samarbeid mellom skoleeier, skole og regionalt arbeidsliv

• Vekslingsmodellen



Videreføring av hospiteringsordning for fag- og yrkesopplæringen

2013 - 2015

Programfaglærere:
fornye og øke kompetansen i eget fag, samt gi innsikt i andre fag 
innen eget programområde/utdanningsprogram

Instruktører/faglige ledere:
øke kompetanse i den rollen de har som veiledere for elever/lærlinger 
ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter i Kunnskapsløftet

Øke og videreutvikle samarbeidet skole – arbeidsliv og se 
opplæringen i et fireårig løp.

Fellesfaglærere:
videreutvikle kompetansen i å yrkesrette og gjøre opplæringen 
relevant for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram (i retn. FYR)

Rådgivere:
Bli kjent med yrkesfagene gjennom å delta i hospiteringen
(2014 og 15)



Organisering

• Hospiteringsnettverk med én kontaktperson i hver fylkeskommune

• Følgegruppe, oppnevnte av SRY

• Ressurspersoner (fem FK og lærere)

• Direktoratet har årlig gjennomført to samlinger

• Egne møter med følgegruppen

• Fylkeskommunene avgitt årlige rapporter

• 30,5 millioner over 3 år (12,5 + 10 + 8 millioner)
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Videreføring av hospiteringsordning for fag- og yrkesopplæringen

2013 - 2015

Målgruppe:
• Programfaglærere
• Instruktører og faglige ledere
• Fellesfaglærere
• Rådgivere

Programfag-

lærere

644

Fellesfaglærere

298

Instruktører

Faglige ledere

190

Rådgivere

205

2015: 1337 hospitanter

 70 hospitanter pr fylke

 34 Programfaglærere pr fylke



Totalt antall hospitanter pr fylke 2015
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Tall fra 2015

Fylkekommune Programfaglærere Fellesfaglærere Instr. og faglige ledere Rådgivere Sum

Akershus 73 47 39 30 189

Aust-Agder 22 4 1 1 28

Buskerud 11 1 20 27 59

Finnmark 7 7 0 0 14

Hedmark 7 2 5 0 14

Hordaland 22 9 0 22 53

Møre og Romsdal 75 48 28 4 155

Nordland 23 3 1 1 28

Nord-Trøndelag 21 16 10 0 47

Oppland 25 12 10 0 47

Oslo 34 18 16 25 93

Rogaland 96 30 1 0 127

Sogn og Fjordane 54 7 34 0 95

Sør-Trøndelag 35 26 1 1 63

Telemark 18 1 4 10 33

Troms 8 0 3 0 11

Vest-Agder 25 4 6 0 35

Vestfold 31 22 5 5 63

Østfold 57 41 6 79 183

SUM 644 298 190 205 1337



Sammenligning 2014 - 2015

Fylkekommune Programfaglærere Fellesfaglærere Instr. og faglige ledere Rådgivere Sum

Akershus 73 47 39 30 189

Aust-Agder 22 4 1 1 28

Buskerud 11 1 20 27 59

Finnmark 7 7 0 0 14

Hedmark 7 2 5 0 14

Hordaland 22 9 0 22 53

Møre og Romsdal 75 48 28 4 155

Nordland 23 3 1 1 28

Nord-Trøndelag 21 16 10 0 47

Oppland 25 12 10 0 47

Oslo 34 18 16 25 93

Rogaland 96 30 1 0 127

Sogn og Fjordane 54 7 34 0 95

Sør-Trøndelag 35 26 1 1 63

Telemark 18 1 4 10 33

Troms 8 0 3 0 11

Vest-Agder 25 4 6 0 35

Vestfold 31 22 5 5 63

Østfold 57 41 6 79 183

SUM 644 298 190 205 1337



Antall hospitanter pr fylke, fordelt over målgruppene 2015
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Antall fylker pr utdanningsprogram 2015 (hvor det har vært hospitanter)
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Hovedpunkter – fylkeskommunenes rapportering

• Programfaglærere er den største gruppen som har deltatt

• Lav deltakelse av instruktørene

• Varierende grad av involvering av yrkesopplæringsnemnda –

informert/orientert

• Kobling til andre nasjonale og lokale tiltak

• Statlige midler 

• Nasjonalt hospiteringsnettverk



Utfordringer – fylkeskommunenes rapportering

• Sykefravær

• Vikarutfordringer

• Dårlig planlegging 

• Ledelsesforankring

• Prioritering av andre tiltak/prosjekter

• Deltakernes interesser og motivasjon

• Skolenes og bedriftenes kapasitet osv.



Følgegruppa – anbefalinger

Skal en nå målet om at hospitering skal være en selvgående bærekraftig ordning fremover 

så er det noen innsatsfaktorer som må legges til grunn, og som er følgegruppas anbefalinger 

for videreføring.

1. Hospitering skal være en del av Yrkesfaglærerløftet.

2. Det avsettes økonomisk tilskudd til gjennomføring i ytterligere 3 år

3. Y-nemnda gis en formell rolle i fylkenes organisering og gjennomføring av hospitering.

4. Hospitering innarbeides i fylkeskommunenes måldokumenter.

5. Det nasjonale nettverket mellom fylkene videreføres og U-dir koordinerer

6. Målgruppen «spisses» og programfaglærere/yrkesfaglærere sammen med faglige ledere/ 

instruktører er primærmålgruppe. Fellesfaglærere og rådgivere er sekundærmålgruppe. 

Det utprøves kvalitative tilnærminger med dokumentert læringsutbytte som ikke 

forhindrer at hospiteringen kan være egenstyrt læringsaktivitet og er ubyråkratisk.

7. For DH, HO, RM og SS kan hospitering være et viktig virkemiddel for bedre opplæring og 

et tettere samarbeid mellom skole og bedrift.

8. Det etableres følgeforskning på videreføringen og som inkluderer en evaluering av 

nåværende status og som skal ta opp i seg



Direktoratets vurderinger:

Hospiteringstiltaket kobles til og sees i sammenheng med andre nasjonale og lokale 
tiltak.

Nasjonalt nivå

• Ordningen videreføres i ytterligere 3 år med fokus på programfaglærere og 
instruktører som målgruppe

• Diskutere med fylkene hvordan de ønsker å videreutvikle en varig ordning. 

• Direktoratet bør koordinere utbetaling av midler etter en fordelingsnøkkel, og følge 
opp tiltaket gjennom rapporteringer fra fylkeskommunene

• Det bør vurderes om sentrale myndigheter i samråd med SRY og faglige råd skal 
tilrettelegge for at bedriftene i større grad benytter seg av ordningen

• Yrkesopplæringsnemndenes rolle bør tydeliggjøres i videre satsing

• Bedriftenes tilslutning til hospiteringsordningen må utredes og drøftes i samarbeid 
med partene i arbeidslivet.

• Det kan være hensiktsmessig å avsette midler til en kartlegging/forskning av 
ordningen



Forts. 

Fylkeskommunalt nivå

• Det gis mer tid til å etablere gode rutiner for ledelsesforankring i 

skole og bedrift

• Yrkesopplæringsnemndene bør involveres i større grad i 

hospiteringstiltaket

• Et nettverk som ivaretar kunnskaps- og erfaringsdeling på en god 

måte videreføres. Nettverket må gjenspeile partene i 

samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. Koordineringsansvaret 

tillegges fylkeskommunalt nivå. 



Direktoratets tilrådning 

Fylkeskommunene, følgegruppen og direktoratet er enig i at hospiteringsordningen bør 
videreføres som tiltak, og følges opp i strategien «yrkesfaglærerløftet» og den nye 
Samfunnskontrakten for flere læreplasser som nå er under utarbeidelse mellom KD og partene.

Hospiteringsordningen bør videreføres som tiltak med fokus på programfaglærere og 
instruktører/ faglige ledere som primærmålgruppe. Tiltaket bør videreføres på følgende måte:

• Tiltaket videreføres i en 3-års periode

• Hospiteringsordningen bør kobles til og sees i sammenheng med andre kompetansetiltak 
med tangerende målsettinger.

• Bedriftenes tilslutning til hospiteringsordningen må utredes og drøftes i samarbeid med 
partene i arbeidslivet. Yrkesopplæringsnemndene må i enda større grad involveres i den 
videre satsningen.

• Det bør følge statlige midler som gir signaler om at tiltaket prioriteres. Ordningen med å 
fordele økonomisk tilskudd etter en fordelingsnøkkel videreføres. Utdanningsdirektoratet 
koordinerer utbetaling og rapportere til KD

• Et nettverk som ivaretar kunnskaps- og erfaringsdeling på en god måte videreføres. 
Nettverket må gjenspeile partene i samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. 
Koordineringsansvaret tillegges fylkeskommunalt nivå. 

• Det gjennomføres en kartlegging/forskning på videreføringen av hospiteringsordningen 



1. samling mai 2013:

 Videreføring
 Statlig støtte
 Forutsigbarhet
 Nasjonalt nettverk
 Forankring i ledelsen
 Samarbeid-koblinger
 Forskning



Suksesskriterier 2012  Fylkeskommunenes rapporteringer 2015 

Suksesskriterier:

 God planlegging

 Sikre fleksibilitet

 Forankring i ledelsen

Skole
Bedrift

Fylkeskommunene:
 Videreføring
 Statlig støtte
 Forutsigbarhet
 Nasjonalt nettverk
 Forankring i ledelsen
 Samarbeidsarenaer-

koblinger



Utprøving av vekslingsmodeller

• Seks skoler startet i 2013 – HO - rapporterer om tilfredse elever og 
lærlinger, lite frafall og redusert fravær 

• Veksling mellom skole og bedrift først og fremst 2. og 3. året

• Nå deltar 13 fylker og 24 skoler

• Økt engasjement og motivasjon

• Utfordring å skaffe læreplass til alle

• Organisatoriske utfordringer

• Ujevn arbeidsbyrde gjennom året

26

Vg1

Opplæring  
Arbeid

Vg2
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Vekslingsmodellen – generelt – «1+2+1»
Skole BedriftSkole - bedrift



• 33 ulike prosjekter som har et ekstra fokus på samarbeid 

mellom skole og lokalt arbeidsliv. 

• Prosjektene fokuserer blant annet på at skoler og lokale 

bedrifter skal samarbeide tettere om faget PTF. 

• 15 millioner.

Samarbeid mellom skoleeier, skole og regionalt arbeidsliv



Nordland fylkeskommune i samarbeid 

med NHO, Senter for IKT i utdanningen, 

yrkesopplæringsnemnda i Nordland og to 

andre fylkeskommuner.

Prosjektet handler blant annet 

om å utvikle et digitalt nasjonalt 

verktøy for samarbeid mellom 

skole og arbeidslivet.

1.000.000

Oslo kommune, Utdanningsetaten i 

samarbeid med Blomsterdekoratørfagets 

opplæringskontor (BLOK), 

Opplæringskontoret i bilfag Oslo og 

Akershus (OBOA), Lærlingsenteret for 

byggfag i Oslo og Opplæringssenteret for 

visuell kommunikasjon.

Prosjektet handler blant annet 

om å utvikle en Oslostandard for 

faget Prosjekt til fordypning, hvor 

elever har mulighet for å ut i en 

kortere praksis i bedrift.

850.000

Hersleb videregående skole i samarbeid 

med Oslo universitetssykehus HF

Prosjektet handler blant annet 

om å styrke kvaliteten i 

helsesekretærutdanningen

470.000

Samarbeid mellom skoleeier, skole og regionalt arbeidsliv - Eksempler



Regjeringen.no  Skole og videregående opplæring



 Gjennomgang av 

tilbudsstrukturen

Relevans og fleksibilitet

Veksling og PTF

 Praksisbrevordningen i 

alle fylker

 Yrkesretting av 

fellesfag (bl.a. FYR)

 Arbeidslivsfag

 Øke rekrutering og 

kvalifisering av YF-lærere

 God kvalitet og relevans i 

YF-lærerutdanningen

 Gode muligheter for 

kompetanseutvikling

Etter- og videreutdanning

Prøvenemnder

 Lærlingetilskudd

 Flere lærlinger i staten

 Merkeordning for 

lærebedrifter

 Krav om lærlinger ved 

offentlige kontrakter.

 Flere lærlinger ved UH

 Lærlingløfte

 SAMFUNNSKONTRAKTEN



Aktuelle linker:

https://fagligerad.no/

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/id1408/

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet/

https://fagligerad.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/id1408/
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet/
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Klagenemndsregistrering

Utdanningsdirektoratet
Avdeling for fag- og yrkesopplæring

Åge Risdal



26-16 Klagenemndsregistrering

Gjennomgang av direktoratets arbeid med klagenemnder generelt, og bygg- og 
anleggsteknikk spesielt. 

Liste over dagens klagenemnder legges frem.

Forslag til vedtak:
Etter behandlingen i møtet.



12-6. Klagenemnd for fag- og sveineprøver

§ 12-6. Klagenemnd for fag- og sveineprøver

Departementet nemner opp klagenemnder som er klageinstans for klager på 

vedtak om ikkje bestått fag- eller sveineprøve. Kvar nemnd skal ha tre 

medlemmer. To av medlemmene skal ha fagutdanning. Departementet fastset 

kven som skal vere leiar og nestleiar.

Når det skal oppnemnast klagenemnder for fag- og sveineprøver, skal det 

faglege rådet for faget gi innstilling.

Medlemmene med personlege vararepresentantar, blant anna leiar og nestleiar, 

blir oppnemnde for fire år om gongen.

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_14#§12-6

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_14#§12-6


Klagenemndsarbeid i direktoratet – i praksis følges disse rutinene

Generelt:

 Klagenemnden skal bestå av partene. Statlig representant er oftest fra skolen 

 En fordel om medlemmet har erfaring med læreplanarbeid og vurdering/ 

prøvenemnder.

 Etterutdanningsmateriellet brukes og er en støtte for klagenemndene.

 Ved skolering/møter informeres det om læreplanene, vurdering, juridiske sider ved 

klagebehandlingen. Ble gjennomført større samlinger 2011-2013, skolering av 

Udir.

Når det mangler et medlem, eller er behov for nytt medlem:

1. Direktoratet henvender seg til det faglige rådet for å få forslag til kandidat(er)

2. Det faglige råde innstiller kandidat(er) og melder inn til direktoratet

3. Nytt medlem blir kontaktet og får nødvendig informasjon og skolering



Totalt antall klager per fag 2012 - 2015

Renholdoperatør 24

Tømrer 17

Rørlegger 9

Stillasbygger 7

Anleggsm.mek. 3

Anleggsm.fører 2

Murer 2

Betong 2

Ventilasjon 2

Isolatør 2



Klagenemnder – behov for medlemmer nå:

Byggdrifterfaget:

Nytt fag, behov for kandidater fra alle parter.

Malerfaget:

Behov for nye medlemmer fra arbeidsgiver og arbeidstaker

Renholdsoperatørfaget:

Behov for en representant og en vara fra arbeidsgiversiden

Kontaktperson i Vurderingsavdelingen: Sølvi Wangen



Vedlegg

• Klagenemndsliste

• Mal for klagenemndas vedtak

• Medlemskap i klagenemnd for klage på ikke bestått fag- eller svenneprøve



 
 
 
 
Medlemskap i klagenemnd for klage på ikke bestått fag- eller svenneprøve 
 
Dette skrivet er ment som en informasjon om hva det innebærer å være medlem av 
en klagenemnd.  
 
Hvert lærefag skal ha en klagenemnd som behandler klager på ikke bestått 
fagprøve. Klagenemndene består av tre representanter med hver sin 
vararepresentant, og blir oppnevnt av Utdanningsdirektoratet etter forslag fra faglig 
råd for faget. 
 
Plikter 
Klagenemndsmedlemmene forplikter seg til å behandle de klagene som måtte 
komme i løpet av oppnevningsperioden på fire år. Vi forventer at klagebehandlingen 
blir foretatt uten unødig opphold ved innkommet klage. Lederen i klagenemnda 
sørger for at klagen blir behandlet ved å få innhentet evt manglende opplysninger, 
innkalle til møte, skrive protokoll fra møtet og sende denne til 
Utdanningsdirektoratet. Alle medlemmene må kontakte sin vararepresentant ved 
forfall og kontakte Utdanningsdirektoratet dersom vararepresentanten ikke kan nås. 
 
Hva innebærer det av arbeid 
Arbeidsmengden varierer fra fag til fag. Mange av klagenemndene kan regne med at 
det ikke kommer klager i løpet av fireårsperioden, mens enkelte nemnder må 
behandle flere klager hvert år. Mange klagenemnder må behandle noen få saker i 
løpet av perioden. Arbeidet med hver klagesak kan også variere fra et kort 
telefonmøte til å måtte reise for å bese prøvestykket og drøfte saken i 
klagenemndsmøte. I tillegg må sakspapirene leses nøye i alle sakene. 
 
Skolering 
Ved oppnevning av klagenemnd, innkaller Utdanningsdirektoratet nemnda hit for å 
ha en gjennomgang av klagebehandling før de behandler første klage.  
 
Ellers blir fagets læreplan sendt til medlemmene i forbindelse med oppnevningen. Vi 
forventer at medlemmene setter seg inn i denne. 
 
Godtgjørelse 
Klagenemndsmedlemmene får honorar for den tiden som går med til arbeid med 
klagene. Honoraret følger satsene for utvalgsgodtgjørelse som pr 01.01.2016 er kr 
429 pr time for arbeid i møtene og for evt for- og etterarbeid.  
Lederen i nemnda får kr 567 pr time i møtene og kr 429 for etter- og forarbeid. 
Reise- og diettgodtgjørelse ytes etter statens satser. I tillegg vil evt dokumenterte 
utgifter i forbindelse med klagebehandlingen bli dekket. 
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