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Deres dato:

Deres 
referanse:

Medlemmer i det faglige råd

Innkalling til rådsmøte nr. 4

Dato: 03.09.13
Tid: 11:00 – 16:00 
Sted: Skolenes Landsforbund, Møllergata 20. Inngang fra Hammersborggata, 7. 
etg.
Lunsj blir servert klokken 11. 

Dagsorden:

35.4.2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden
36.4.2013 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 3/13
37.4.2013 Orienteringssaker
38.4.2013 Høringer
39.4.2013 Utviklingsredegjørelsen
40.4.2013 Kvalitetsvurderingssystem
41.4.2013 Eventuelt

Vel møtt!
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35.4.2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:
Godkjennes

36.4.2013 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 3/13

Forslag til vedtak:
Godkjennes

Sakspapirer (vedlagt):
- Referat fra rådsmøte nr. 3/13

37.4.2013 Orienteringssaker

38.4.2013 Høringer

- Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag om krav til relevant kompetanse i 
undervisningsfag. Stortinget har allerede vedtatt en lovbestemmelse med krav om at den som 
skal undervise må ha relevant kompetanse i undervisningsfaget. Lovbestemmelsen trer i kraft 1. 
januar 2014. I denne høringen foreslår Utdanningsdirektoratet blant annet flere presiseringer av 
kravet.

Rådets arbeidsutvalg (AU) behandlet saken på sitt møte 22.08.13, og foreslår at rådet avgir 
høringsuttalelse i saken.

Høringsfristen er 14. september 2013.

Sakspapirer:
-Høringsbrev (link): http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering-

--Krav-til-relevant-kompetanse-i-undervisningsfaget/

- Covernotat (vedlagt)

- Gjennomgående dokumentasjon
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til forskriftsfesting av en ordning med 
gjennomgående dokumentasjon i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven. 
Hensikten med den gjennomgående dokumentasjonen er å gi eleven/lærlingen en dokumentasjon 
av hvilken opplæring hun eller han har gjennomført.

Direktoratet foreslår her at ordningen innføres for de tre yrkesfaglige utdanningsprogrammene
bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.

Selv om ordningen foreslås innført i ovennevnte utdanningsprogram inviteres SRY og alle de 
faglige rådene til å komme med innspill til høringen.

Rådets arbeidsutvalg (AU) behandlet saken på sitt møte 22.08.13, og foreslår at rådet støtter opp 
om en forskriftsfesting av en gjennomgående dokumentasjonsordning som beskrevet i 
høringsbrevet, og at ordningen gjelder for de yrkesfaglig utdanningsprogram der det er 
signalisert et behov. For utdanningsprogrammet restaurant- og matfag, foreslår AU at rådet 
foreløpig stiller seg avventende til å innføre gjennomgående dokumentasjon.

Forslag til vedtak:
Rådet støtter en forskriftsfesting av gjennomgående dokumentasjon som beskrevet i 
høringsbrevet, og er foreløpig avventende for å innføre ordningen innen 
utdanningsprogrammet restaurant- og matfag.  

Sakspapirer:
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- Høringsbrev (link):
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering---Gjennomgaende-
dokumentasjonsordning/

Høringsfristen er 21. oktober 2013.

39.4.2013 Utviklingsredegjørelsen
Ved rådsmøte nr. 3/2013 meldte rådets to arbeidsgrupper et behov for å få innspill fra relevante 
bransjeorganisasjoner i arbeidet med utviklingsredegjørelsen. Rådet diskuterte to mulige metoder 
for å hente innspill:

- invitere relevante bransjeorganisasjoner til et diskusjonsmøte 
- sende ut skriftlige høringer til relevante bransjeorganisasjoner

Rådet vedtok at AU skulle følge opp saken. Rådets to arbeidsgrupper har fortsatt sine møter
utover sommeren. Etter innspill fra arbeidsgruppene og rådsmedlemmene, har AU sendt en 
henvendelsen om innspill til følgende bransjeorganisasjoner: 

- Foreningen for matfagenes opplæringskontor
- Foreningen for Opplæringskontor i Hotell-, Restaurant- og Reiselivsfagene
- Nettoppfisk
- Norges Kokkemestres Landsforening
- Fylkeskommunene, ved fagansvarlig for restaurant- og matfag

Fristen for innspill er satt til 1. oktober. Organisasjonene er samtidig invitert til et diskusjonsmøte 
med rådet og de to arbeidsgruppene for å diskutere aktuelle problemstillinger innen vårt 
utdanningprogram. Møtet er satt til 23.10 i Udirs lokaler. 

Sakspapirer (vedlagt):
- høringsbrev
- referat fra møte til arbeidsgruppen for kokk- og servitørfag
- referat fra møte til arbeidsgruppen for matfag

40.4.2013 Kvalitetsvurderingssystem – høring og konferanse
Utdanningsdirektoratet har publisert høringen - Kvalitet i opplæringen. Høringsinstansene blir i 
høringen invitert til å si sin mening om direktoratets arbeid med vurdering av kvalitet i 
fagopplæringen.

Ved rådsmøte nr. 3/2013 vedtok rådet å opprette en arbeidsgruppe som kan lage et utkast til 
rådets høringsuttalelse. Arbeidsgruppen vil presentere sitt forslag til høringsuttalelse på 
rådsmøtet. 

Samtidig inviterer Udir til konferansen Arena for kvalitet i fagopplæringa 17. og 18. Oktober. 
Konferansen er en del av implementeringen av kvalitetsvurderingssystemet for faglæringa. Udir 
dekker konferanse, middag og overnatting for alle deltakere, mens sekretariatet dekker 
reisekostnader for to representanter fra rådet. AU foreslår at deltakelse fra rådet avklares på 
rådsmøtet. 

Sakspapirer:
- Høringsbrev (link):

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/horing-kvalitet-i-fagopplaringen
- Covernotat (vedlagt) 
- program og påmelding til konferanse (link):

http://www.congrex.no/fagopplaering/

Høringsfrist: 15. september 2013

41.4.2013 Eventuelt


