
 

 

Til   Kopi til: 

Medlemmer i Faglig råd design og håndverksfag: 

 

 

Varamedlemmer 

 

 

Innkalling til rådsmøte 16. april 2012 
 

Møtested: Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15 B, møterom 10, 1 etg. 

 

Møtetid: kl 10 – 16 

Lunsj kl 12 

 

 

Meldt forfall:  

Elin Haraldsø, Spekter + vara 

Niels Killi, fellesforbundet 

Stein Kristiansen, KS 

 

Saksliste  

 

 

8/12 Fylkesbesøk 2012 – oppsummering 

 

9/12 Organisering av faglig råd – status. 

Se vedlagt oppsummering av innspill fra eksterne i forbindelse med nyoppnevning 

av FR. Vedlagt også presentasjonen som ble gitt i SRY møte 9.2.2012. 

For øvrig finnes alle innspill publisert på: 

 

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Organisering-av-faglige-

rad-fra-2012-til-2016/ 

 

 

10/12 Rapport fra oppnevningsperioden 2008-2012, se vedlegg. 

Utdanningsdirektoratet ber de faglige rådene om å utarbeide en rapport fra 

oppnevningsperioden 2008 - 2012.  

 

Med bakgrunn av rapportene fra de faglige rådene vil vi utarbeide en 

oppsummering som vil danne grunnlaget for det videre arbeidet i rådene. 

 

Svarfrist 1.7.2012 

 

 

Vår saksbehandler: Marianne Westbye 
Direkte tlf: 23 30 13 51 
E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no 

 
Vår dato:  
23.3.2012 
Deres dato: 
 

 
Vår referanse:    
12/194  
Deres referanse:  
 

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Organisering-av-faglige-rad-fra-2012-til-2016/
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Organisering-av-faglige-rad-fra-2012-til-2016/
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11/12 Høringer / oppdrag 

 

Oppdrag 

På bakgrunn av forespørselen fra Fylkesmannen i Østfold har 

Utdanningsdirektoratet etablert en arbeidsgruppe for å kartlegge  

ulike krav til formelle og uformelle sertifikater og autorisasjoner i 

læreplanene/lærefagene. Se vedlegg. 

 

For at Utdanningsdirektoratet skal kunne gjøre dette arbeidet på en god måte, 

har vi et behov for å få kartlagt de ulike sertifiseringene og andre krav som er 

nødvendig for å kunne utøve de yrkene det tilbys utdanning i.  

 

Utdanningsdirektoratet ber om tilbakemelding fra rådene innen 15. juni 2012. 

 

Høring 

Høring om industrioppmålingsfaget som nytt lærefag. 

 

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag om industrioppmålingsfaget 

som nytt lærefag. Faget skal følge 2+2-modellen og bygge på Vg1 teknikk og 

industriell produksjon og Vg2 industriteknologi. Faget vil ha betegnelsen 

industrioppmålingsfaget og yrkesbetegnelsen skal være industrioppmåler. 

 

Etter sekretariatets vurdering vil det være mest naturlig at kun faglige råd med 

beslektede fag uttaler seg til høringen.  

 

Høringsfristen er 6. juni 2012. 

 

Les høringsbrevet her: 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing--

Industrioppmalingsfaget-som-nytt-larefag/  

 

Høring 

Høring – Fag fra videregående, vurdering i innføringstilbud, retningslinjer for lokal 

eksamen og kompetansebevis i grunnskoleopplæring for voksne. 

 

Vi sender fire forslag til endringer i regelverket på høring. 

De fire forslagene: 

- Elever på ungdomstrinnet får en utvidet adgang til å ta fag fra 

videregående opplæring 

- Nyankomne elever i innføringstilbud får fritak fra vurdering med karakter 

- Skoleeier må fastsette retningslinjer for lokalt gitt eksamen 

- Voksne i grunnskoleopplæring kan få kompetansebevis 

 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing--Industrioppmalingsfaget-som-nytt-larefag/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing--Industrioppmalingsfaget-som-nytt-larefag/
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Sekretariatets vurdering er vedlegg 1 i høringen som omfatter forslag om at 

elever på ungdomstrinnet får en utvidet adgang til å ta fag fra videregående 

opplæring er mest relevant for de faglige rådene. Sekretariatet har derfor laget et 

kort covernota, se vedlegg. 

 

Vår vurdering er at høringen er mest relevant for faglig råd for naturbruk, faglig 

råd for design og håndverk samt faglig råd for restaurant- og matfag. Vi ber 

allikevel de andre faglige rådene selv vurdere om de ønsker å uttale seg. 

Høringsfristen er 21. mai 2012. 

 

Les hele høringen her: 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing--Fag-fra-

videregaende-pa-ungdomstrinnet-vurdering-i-innforingstilbud-retningslinjer-for-

lokal-eksamen-og-kompetansebevis-for-voksne/  

 

Sak 12/12 Statistikk og analyse for utdanningsprogrammet design og 

håndverk, v/ Kjetil Gunnerud Kristoffersen fra Avd for statistikk og analyse, 

Utdanningsdirektoratet 

 

Hva viser siste tall for utdanningsprogrammet for design og håndverk?  

 

Aktuelle temaer kan være: 

• 2011 – søkning og tilbud Vg3 læreplass 

• 2011 – søkning og tilbud i Vg3 skolefag innen utdanningsprogrammet 

• 2011 – antall fullført med fag- svennebrev innen DH-fagene 

• En ”casestudie” på for eksempel frisørfaget (Vg2 og Vg3)– vise 

utviklingstrekk 

• 2012 – søker tall for utdanningsprogrammet 

• Fylkesvise forskjeller – på søkning og tilbud innen DH fagene, Vg 1, vg2 og 

Vg3 

• Generelle trender og utviklingstrekk 

• Utviklingstrekk av søkere fra DH-fagene som velger Vg3 påbygg 

 

Sak 13/12 Innspill til ny Stortingsmelding om Kunnskapsløftet 2013 

Se vedlegg 

 

Orienteringssaker 

- Fellesmøte mellom leder og nestleder i faglige råd og SRYs møte 

21.3 v/ Morten 

 

- Konferanse om ”Vurdering for læring” v/ Janne 

 

- FRDHs innlegg på nettverkssamling i Buskerud, 21..mars, v/ 

Marianne M 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing--Fag-fra-videregaende-pa-ungdomstrinnet-vurdering-i-innforingstilbud-retningslinjer-for-lokal-eksamen-og-kompetansebevis-for-voksne/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing--Fag-fra-videregaende-pa-ungdomstrinnet-vurdering-i-innforingstilbud-retningslinjer-for-lokal-eksamen-og-kompetansebevis-for-voksne/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing--Fag-fra-videregaende-pa-ungdomstrinnet-vurdering-i-innforingstilbud-retningslinjer-for-lokal-eksamen-og-kompetansebevis-for-voksne/
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- Manifest Årskonferanse om "Kunnskapsnasjonen"! v/ Marianne M 

 

 

Eventuelt  

 


