
 

 

Til   Kopi til: 

Medlemmer i Faglig råd design og håndverksfag: 

 

 

Varamedlemmer 

 

 

 
Innkalling til rådsmøte 20.januar 2012 
 

Møtested: Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15 B, møterom 4, 1 etg. 

 

Møtetid: kl 10 – 16 

Lunsj kl 12 

 

Saksliste  

 

1/12 Organisering av faglig råd, oppfølging av sak fra rådsmøtet 7.12.2011 

(se møtereferat og vedlegg til saken) 

 

AU konkluderer foreløpig med at alternativ 4 bør utredes nærmere. For en 

helhetlig representasjon bør medlemmer av et eget råd for små fag også ha 

representanter i FRTIP, FRBA, FRDH. 

 

2/12 Endring av tilbudsstrukturen for nautisk instrumentmaker og 

optroniker, godkjenning av søknad fra FRDH. Se vedlegg. 

 

3/12 Fylkesbesøk 2012 - status 

 

4/12 Rapport fra oppnevningsperioden 2008-2012  

 

5/12 Kartlegging av læremiddelbehov for smale fag/ små elevgrupper. Se 

vedlegg. 
 
Oversikten i vedlegget tar utgangspunkt i kartleggingen som ble gjort i 2010. 

Direktoratet ønsker følgende tilbakemelding fra rådene: 

• Er prioriteringene innenfor de ulike utdanningsprogrammene fortatt 

gjeldende? 

• Frist for tilbakemelding: 1. mars  
 
6/12 Høringer 

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

 
Vår dato:  
16.1.2012 
Deres dato: 
 

 
Vår referanse:    
12/194  
Deres referanse:  
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Høring – Valgfag og tid til elevrådsrelatert arbeid - 

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

av-valgfag-og-forskriftsfesting-av-tid-til-elevradsrelatert-arbeid/  

 

Selv om dette er valgfag på ungdomstrinnet, er det et godt tiltak for å få mer 

praktisk undervisning inn i ungdomskolen. Direktoratet antar at de faglige rådene 

vil synes at dette er interessant, spesielt i forhold til at elever i ungdomskolen kan 

få «snuse» på praktiske fag og tilegne seg praksis med ulike typer verktøy. Noe 

som på sikt vil gi bedre grunnlag for bedre fagarbeider.  Høringsinstansene blir 

også bedt om å komme med innspill til nye valgfag som skal implementeres i 

2013. Direktoratet antar at flere av rådene vil komme med innspill. 

 

Høring - Endringer i faget kroppsøving -  

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

Endringer-i-faget-kroppsoving/.  

 

AU foreslår at FRDH ikke uttaler seg i denne høringen. 

 
Sak 7/12 Toppledermøte 25.1.2012 

Jf de nye retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og 

Utdanningsdirektoratet skal det avholdes minst ett årlig møte mellom hhv. SRY, 

de faglige rådenes og direktoratets toppledergrupper. 

  

Det første møtet er satt til onsdag 25. januar fra kl. 09:00 – 10:00. Del II av 

møtet vil være et ordinært fellesmøte mellom ledere og nestledere til SRY og 

faglige råd. 

  

Tre faglige råd er blitt bedt om å holde et forberedt innlegg på toppledermøtet 

mellom ledere av SRY,  faglige råd og Udir. Dette er FR Elektro, FR bygg og 

anlegg og FR design og håndverk. 

Innlegget skal være på maks 5 minutter per råd. SRYs  leder vil også holde et 

tilsvarende innlegg.  

  

Tema for møtet vil være retningslinjene for partsamarbeidet og samarbeidsformer 

mellom de faglige rådene, SRY, sekretariatet og Udir. Direktoratet ønsker at 

lederne av rådene holder et innlegg om fremtidige utfordringer på vegne av alle 

de faglige rådene, og ikke utfordringer kun tilknyttet deres faglige råd eller 

bransje. 

 
Til diskusjon i rådsmøtet: 

Rådsleder Morten Klemp skal holde et 5 min innlegg for toppledelsen i Udir, FR og 

i SRY. Hva er viktig å få med?  

 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--Innforing-av-valgfag-og-forskriftsfesting-av-tid-til-elevradsrelatert-arbeid/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--Innforing-av-valgfag-og-forskriftsfesting-av-tid-til-elevradsrelatert-arbeid/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoeringsbrev---Endringer-i-faget-kroppsoving/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoeringsbrev---Endringer-i-faget-kroppsoving/
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Orienteringssaker 

- Fellesmøte mellom leder og nestleder i faglige råd og SRYs møte 8.12 - 

møte med statsråden - Fremtidige utfordringer innen eget 

utdanningsprogram. 

 

 

Eventuelt  

 


