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1 Presentasjonsrunde og k onstituering av FRBA 2012 - 2016

Rådet velger leder og nestleder.

2 Gjennom gang av retningslinjene for rådsarbeidet v/ Kari Fyhn

3 Godkjenne dagsordenen og innkallingen til dagens møte

Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner dagsordenen og innkallingen.

4 Referat fra møtet 26. juni 2012

Referatet ligger vedlagt (vedlegg 1).

Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner referatet fra møtet 26. juni 2012.

5 Orienteringssaker

• skoleringsseminar for ledere og nestledere 22. oktober i Oslo

• skoleringskonferanse for nye medlemmer i faglige råd 25. oktober i Oslo

• nasjonal konferanse om status for yrkesfagene (se vedlegg 2). Konferansen
avholdes i Lillestrøm samtidig med Yrkes -NM 1. -2. november.

• Høring – system for analyse og formidling av kompetanseframskrivinger
St.meld. nr. 44 (2008 -2009) Utdanningslinja pekte på nytten av å ha et system
for beregning av fre mtidig tilbud av og etterspørsel etter forskjellige typer
kompetent arbeidskraft i Norge. Saken har vært utredet i
Kunnskapsdepartement et, og i juni 2011 fikk Vox i oppdrag å utrede en del
spørsmål knyttet til saken. Departementet ønsker innspill på om det er ønskelig
å etablere et slikt system i Norge, og høringen stiller en del spørsmå l om hvilke
oppgaver som ev. bør gis et slikt system, hvilke behov ulike aktører har og
andre typer forhold av betydning for dette.

Høringsfrist: 1. oktober 2012

http://www. regjeringen.no/nn/dep/kd/Dokument/Hoyringar.html?id=1976

6 Handlings - og strategiplan for perioden 2012 -2016

Jørgen Leegaard og Halvor Langseth redegjør for rådets aktiviteter i perioden 2008 -
2012 (se rapport fra oppnevningsperioden, vedlegg 3). Derett er blir det en runde
rundt bordet der rådsmedlemmene forteller hvordan organisasjonene de representerer
arbeider med fagutdanning, og med den kommende stortingsmeldingen om
Kunnskapsløftet. Til slutt diskuterer rådsmedlemmene hvilke saker som bør prioriter es
i perioden 2012 -2016. Diskusjonen vil bli tatt opp igjen og avsluttet i neste rådsmøte.
Den skal resultere i en handlings - og strategiplan for perioden 2012 -2016.
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7 Byggdrifterfaget

Utdanni ngsdirektoratet har anbefalt Kunnskapsdepartementet å godk jenne
byggdrifterfaget som nytt læref ag, og har nå mottatt svar fra KD (se vedlegg 4). KD
følger ikke Udirs anbefaling. Departementet behøver mer informasjon før det kan
vurdere saken på nytt . Udir ber FRBA om å

1. beskrive kompetansen tydeligere

2. vurdere om det er andre opplæringsmodeller som kan være aktuelle for en
byggdrifter. Dette kan for eksempel være etter - og videreutdanning i teknisk
fagskole m ed grunnlag i relevante fagbrev

3. legge fre m et klarere ans lag over forventet omfang av fre mtidige læreplasser

FRBA må ta stilling til brevet fra KD og spørsmålene fra Udir.

8 Etter - og videreutdanningstilbud til lærere

Åge Risdal fra Udir innleder.

Udir arbeid er med nye videreutdanningstilbud for lærere, og ber de faglige rådene
foreslå fag som kan inngå i ti lbudet.

9 Møteplan andre halvår 2012

Dato FRBA SRY

10. -12.10 Fylkesbesøk og rådsmøte

1.11 Ordinært møte kl. 9 – 16 hos KS

6.12 Julemøte hos Udir

11. -14.12 Studiebesøk (utland) og rådsmøte

10 Eventuelt
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