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1 Godkjenne dagsordenen og innkallingen til dagens møte

Vedtak: 

Rådet godkjente dagsordenen og innkallingen.

2 Godkjenne referatet fra møtet 10. oktober

Vedtak: 

Rådet godkjente referatet fra møtet 10.oktober 2012.

3 Orienteringssaker

 Høring – endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og 
motormannfaget
Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i læreplanene for Vg3 
elektrikerfaget, Vg3 matrosfaget og Vg3 motormannfaget. Høringsfristen er 10. 
februar 2013.

Hensikten med endringene er å nedfelle STCW-konvensjonen, den internasjonale 
konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, i 
læreplanene. Det er for at lærlinger som tar fagbrev skal kunne innløse sertifikat for 
arbeid som matros, motormann og elektriker innenfor områdene konvensjonen 
dekker.

Her finner du høringen:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering-endringer-i-
lareplan-for-elektrikerfaget-matrosfaget-og-motormannfaget/

Sekretariatet antar at høringen vil være mest relevant for faglig råd for elektrofag, 
faglig råd for teknikk og industriell produksjon. De øvrige faglige råd vurderer selv om 
de ønsker å behandle høringen.

4 Hvordan kan faglige råd bli mer synlig i mediene?

Kari Fyhn innledet.

Det kommer frem av søk i medieovervåkningstjenesten Retriever at det har vært ca. 2000 
medieoppslag om fagopplæringen i bygg- og anleggsteknikk i løpet av de tre siste årene. I 
samme periode har det bare vært 18 oppslag om FRBA. Dette viser at det er stor interesse 
for fagene i utdanningsprogrammet, men at FRBA kan bli mer synlig. Kommunikasjonsstaben i 
Udir kan blant annet tilby de faglige rådene skrivehjelp og tilrettelegging av tekster.

Kari viste rådet et forslag til ny nettside for FRBA.  Formålet med en ny nettside er å 
synliggjøre rådets rolle og oppgaver. Det kom mange innspill fra medlemmene i rådet. Et av 
medlemmene foreslo at nettsiden bør ha et søkbart arkiv, slik at det blir lettere å finne tak i 
eldre dokumenter som ligger på rådets område.

Vedtak:
Rådet ber Udir opprette et søkbart arkiv på internett.

5 Utforme en tilbakemelding til Udir på rapporten ”Om bredde og fordypning i bygg-

og anleggsfagene. Utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og 

anleggsteknikk”

Rapporten var tema i forrige rådsmøte. De fleste rådsmedlemmene var enige om at rapporten 
har en rekke svakheter, og at FRBA bør gjøre rede for disse i et brev til Udir. 
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Jørgen Leegaard presenterte momentene han mente burde inngå i brevet. De andre 
medlemmene sluttet seg til innholdet. 

Vedtak: 

Jørgen Leegaard sender ut brevet til rådsmedlemmene for kommentarer og godkjenning. 

Brevet skal sendes til KD i stedet for Udir. Rådets sekretær tar ansvar for å sende brevet til 

KD når rådsmedlemmene har godkjent teksten.

6
Stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet

Rådet tok opp saker knyttet til den kommende stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet.

1. Rådsmedlemmene som deltok på konferansen om evalueringen av Kunnskapsløftet 31. 
oktober 2012, orienterte kort om den.

2. Jørgen Leegaard informerte om et brev BNL nylig har sendt til KD med en rekke 
endringsforslag. BNL ønsker strukturen endret, slik at det blir en veksling der man 
utnytter samarbeidet mellom skole og bedrift. Et av forslagene er at man går inntil ett 
år på skole for deretter å gå tre år i lære i en kontinuerlig veksling mellom skole og
bedrift, og at skolene skal ha et medansvar for opplæringen helt frem til 
fag/svenneprøve er avsluttet. BNL vil ikke akseptere noe annet enn faglærere i 
fagopplæringen. 

7

Møteplan 2013

Dato Arrangement Tema

6.2 Rådsmøte Vekslingsmodellen/ besøk på anlegg i 

Oslo?

9.4 Rådsmøte Stortingsmeldingen om 

Kunnskapsløftet. Presentasjon/første 

reaksjon

11.6 Rådsmøte og sommeravslutning Stortingsmeldingen om 

Kunnskapsløftet

16.9 Rådsmøte

30.10-1.11 Fylkesbesøk Hordaland

10.12 Rådsmøte og juleavslutning

8 Eventuelt

Rådets arbeidsmåter
Marit Alvin presenterte noen tanker hun hadde gjort seg om rådets arbeidsmåter.

Evaluering av yrkesteorieksamen

Fred Arild Gyldenås gikk igjennom rådets innspill til direktoratet av 16.6.2010. Det foreligger 
ingen tilsvar fra direktoratet. Rådet etterlyser rapporten fra denne evalueringen.
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Utviklingsredegjørelsen v/Kari Fyhn

Udir har påbegynt arbeidet med å lage en mal for den varslede utviklingsredegjørelsen. Kari 
Fyhn informerte kort om arbeidet. 

Læremiddelbehov v/ Kari

Udir ønsker hjelp fra to rådsmedlemmer i arbeidet med å kartlegge læremiddelbehov og lage
ny langtidsplan for smale fag/ små elevgrupper. BNL vil stille med en representant. Kari Fyhn 
vil sende ut mer informasjon til rådsmedlemmene. 


