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Medlemmer i det faglige råd

Innkalling til rådsmøte nr. 5

Dato: 23.10.13
Tid: 09:00 – 12:00 
Sted: Utdanningsdirektoratet, møterom 10, 1. etg.

Det vil bli servert lunsj.

Dagsorden:

42.5.2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden
43.5.2013 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 4/13
44.5.2013 Orienteringssaker
45.5.2013 Høringer
46.5.2013 Utviklingsredegjørelsen
47.5.2013 Fylkesbesøk
48.5.2013 Dialogmøte om nasjonale mobilitetsverktøy for fag- og yrkesopplæringen
49.5.2013 Tilskudd til lærlinger med særskilt behov
50.5.2013 Eventuelt

Vel møtt!
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42.5.2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:
Godkjennes

43.5.2013 Godkjenning av referat fra rådsmøte nr. 4/13

Forslag til vedtak:
Godkjennes

Sakspapirer (vedlagt):
- Referat fra rådsmøte nr. 4/13

44.4.2013 Orienteringssaker

- Artikkel om rekruttering til restaurant- og matfag, ved Arild Løvaas

Sakspapirer (vedlagt):
Artikkel «Valgets kvaler - Rekruttering til restaurant- og matfag» av Oddlaug Ledsaak og Halvor 
Spetalen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Forslag til vedtak:
Rådet tar saken til orientering. 

45.5.2013 Høringer

- Forslag om endringer i opplæringsloven, privaskoleloven og høyskoleloven
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i opplæringsloven, 
privatskoleloven og høyskoleloven. Departementet foreslår blant annet følgende endringer i 
lovene: 

- Presisere kravet om forsvarlig system for å følge opp lovverket. 

- Fjerne kravet om sakkyndig vurdering ved vedtak om videregående opplæring i inntil to 
år ekstra for elever med rett til særskilt språkopplæring. 

- Lovfeste fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring i fengsel. 

- Hjemmel for Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger fra 
grunnopplæringen. 

- Fylkeskommunens behandling av personopplysninger i forbindelse med inntak til 
videregående opplæring, herunder formidling av læreplasser. 

- Krav om politiattest ved tilsetting i folkehøyskole (folkehøyskoleloven). 

AU har behandlet saken, og foreslår at rådet ikke besvarer denne høringen.

Forslag til vedtak:
Rådet avgir ikke høringsuttalelse

-Sakspapirer (link):
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing--forslag-
til-endringer-i-opplar-2.html?id=735267

46.5.2013 Utviklingsredegjørelsen
Frist for rådets høring om innspill til utviklingsredegjørelsen var 1. oktober. Rådsmedlemmene 
har mottatt høringssvarene per e-post tidligere. 

Etter rådsmøtet fra klokken 12-14, 23.10., fortsetter vi med diskusjonsmøte der representanter 
fra bransjeorganisasjoner og fylkeskommuner er invitert. Rådets to arbeidsgrupper har 
gjennomgått svarene og presentere dette på diskusjonsmøtet. 

47.5.2013 Oppsummering av fylkesbesøk
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Sakspapirer (vedlagt):
- Utkast til program

48.5.2013 Dialogmøte om nasjonale mobilitetsverktøy for fag- og yrkesopplæringen
De faglige rådene er invitert til SIUs dialogmøte om nasjonale mobilitetsverktøy for fag- og 
yrkesopplæringen med en representant hver.

Sakspapirer (vedlagt):
- Invitasjon
- program

49.5.2013 Tilskudd til lærlinger med særskilt behov
Rådet sendte et brev til Udir og KD om tilskuddsordningen for lærlinger med særskilt behov. Udir 
har svart på dette brevet. AU har ikke behandlet denne saken på sitt møte.

Sakspapirer (vedlagt):
- Svar fra Udir

50.4.2013 Eventuelt


