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Referat fra SRY-møte 5 – 2013 

 

Dato: 12.09.2013 

Sted: NHO 

Tilstede:  
 

SRY 

Carl E. Rønneberg, NHO 

Rolf Jørn Karlsen, LO 

Christine Meling, KD 

Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet 

Liv Holm Heide, EO 

Svein Oppegaard, NHO 

Kari Hoff Okstad, Spekter 

Turid Semb, FAD 

Roy Venge Tollefsen, KS 

Tor-Arne Solbakken, LO 

Jorunn Teien Leegaard, KS 

Inger Lise Blyverket, Virke 

Kristin Vik, YS 

Turid Semb, FAD   

 

Observatør 

Siv Andersen, SIU 

Forfall: 
Margaret Westgaard, KS 

Mette Aas, LO 

Ragnar Gregersen, LO 

Margaret Westgaard, KS 

Bente Søgaard, YS  

Yngve Tufteland, NHD 

 

Utdanningsdirektoratet 

 

Anne Katrine Kaels 

Olav Reiersen 

Karl Gunnar Kristiansen 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen 
Direkte tlf: 23 30 12 10 
E-post: kgk@udir.no 

 
Vår dato: 
23.09.2013 
Vår 
referanse: 
2013/93 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
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1. Godkjenning av dagsorden 
Godkjent uten merknader. 

2. Godkjenning av referat fra møtet 12.6.2013 og 20.08.2013 
Referat fra møte 12.6.13 godkjent. Referat fra møte 20.8.13 godkjent med følgende merknader.  

 Referat endres slik at det fremgår at det var LO som foreslo at Vox bør være klageinstans 

for realkompetansevurdering. 

 Setningen SRY har ingen kommentarer til implementeringsplanen for retningslinjer for 

realkompetansevurdering slettes. 

3. Vedtakssaker 
SRY sak 16-05-13  Rådgivning/ karriereveiledning i Norge v/ Udir og VOX 

Vox og Utdanningsdirektoratet innledet om Karriereveiledning og rådgivning i grunnopplæringen. 

I debatten om den svake gjennomføringen i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, blir 

rådgivning og karriereveiledning trukket frem som et sentralt virkemiddel for å redusere frafallet. 

En god karriereveiledning er vesentlig både for ungdom og voksnes riktige valg av utdanning og 

yrke. SRY ønsker å bidra til bedre gjennomføring, og at rådgivnings-/karriereveiledningstilbudet 

står bedre rustet til å kjenne arbeidslivets kompetansebehov. 

Vedtak: 

 SRY setter rådgivnings-/karriereveiledningstilbudet i Norge på dagsorden.  

 Det utarbeides en fremdriftsplan med temaer, ansvarsdeling og tidsplan.  

 På neste møte, 31. oktober settes følgende temaer på dagsorden: 

 Formålet med rådgivnings-/karriereveiledningstilbudet   

 rådgivning i grunnskolen 

 

SRY sak 17-05-13 Stortingsmeldingen om kunnskapsløftet 

Etter vedtak i SRY møtet 12. juni ble det satt ned en arbeidsgruppe som har arbeidet med å 

forberede diskusjon i SRY knyttet til Meld. til St. 20 (2012-2013) På rett vei. Rolf Jørn Karlsen 

Innledet om arbeidsgruppens arbeid som har resultert i et rammenotat som tar for seg SRY og de 

faglige rådenes rolle knyttet til meldingens forslag til tiltak. SRY mener alle tiltakene i 

stortingsmeldingen er viktige men at det på grunn av ressurssituasjonen i rådene må foreta en 

prioritering av tiltakene. 

I debatten kom det frem at SRY mener følgende tiltak i meldingen må prioriteres høyt. 

 Styrke kvaliteten på og relevansen av fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå 

tilbudsstrukturen i samarbeid med partene i arbeidslivet 

 Vurdere å gi faglige råd større innflytelse over utformingen av læreplaner på Vg3 

 

Når det gjelder tiltak, eller endringer, knyttet direkte til de enkelte utdanningsprogrammene 

mener SRY at diskusjonene bør tas i de enkelte rådene, og da med utgangspunkt i det allerede 

igangsatte tiltakene i rådene. SRY bør fokusere på overordnede problemstillinger. For å styrke 

kunnskapsgrunnlaget og samarbeidet inviteres det enkelte faglige råd til SRY for å presentere 

rådet arbeid. 
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Vedtak: 

SRY slutter seg til innholdet i notatet. Notatet oversendes Kunnskapsdepartementet som innspill i 

det videre arbeidet med St. meld 20. 

 

SRY sak 18-05-13 Høring – Gjennomgående dokumentasjonsordning 

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring en forskriftsfesting av gjennomgående 

dokumentasjon i te yrkesfaglige utdanningsprogram (TIP, Elektro og Bygg- og anlegg). SRY var 

initiativtager til utprøving av gjennomgående dokumentasjonsordninger som danner grunnlag for 

høringen og leder/ nestleder i SRY foreslo følgende høringssvar: 

SRY anbefaler forskriftsfesting av gjennomgående dokumentasjonsordning for 

utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon og 

elektrofag. Rådet mener at innføring av gjennomgående dokumentasjon må relateres til 

behovene i det enkelte utdanningsprogram, og det enkelte faglige råds anbefaling bør vektlegges 

spesielt. Dette gjelder også for utdanningsprogram som i fremtiden måtte se behov for innføring 

av gjennomgående dokumentasjonsordning i sitt utdanningsprogram. 

 

Vedtak: 

Høringssvar – Gjennomgående dokumentasjonsordning godkjent 

 

SRY sak 19-05-13 Møteplan 2014 

Forslag til møteplan for SRY ble lagt frem. 

Vedtak: 

SRY møter 2014 avholdes som følger 

 

 

 

4. Orienteringssaker 

Samfunnskontrakten 

I forbindelse med oppfølging av tiltakene i samfunnskontrakten har det oppstått behov for å 

definere oppfølgingsgruppen og sekretariatets mandat. Christine Meling orienterte om mandatet. 

I diskusjonen kom det frem at noen av SRYs medlemmer mener at arbeidet med 

samfunnskontrakten ikke er profilert godt nok og at dette bør forbedres.   

FYR-prosjektet  

FYR- prosjektet har som formål å skape mer relevans og yrkesretting av fellesfagene innen de 

yrkesfaglige utdanningsprogrammene. FYR står for fellesfag, yrkesretting og relevans. Prosjektet 

inngår i Ny GIV og er ett av flere tiltak for å øke gjennomføringen. Det er opprettet et nettverk 

Dag Dato Tid Møte Sted
Onsdag 29.01.2014 Kl. 10-15 SRY-møte

Tirsdag 04.03.2014 Kl. 10-15 SRY-møte

Tirsdag - 

onsdag 
11. - 12.06.2014 2 dager SRYs fylkesbesøk med SRY-møte (Buskerud)

Onsdag 10.09.2014 Kl. 10-15 SRY-møte

Onsdag 29.10.2014 Kl. 10-15 SRY-møte

Desember
SRYs møte med statsråden og ledere og nestledere av faglige råd

SRYs julemiddag med statsråden og ledere og nestledere av faglige råd

Møteplan SRY og fellesmøter 2014
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med lærere fra hvert fylke som har ansvar for å drive spredningsarbeid og stimulere til god 

undervisningspraksis i sine fylker. 

Dag Johnsen og Elisabeth Alsten orienterte om FYR- prosjektet. 

 

Rutiner for etablering av nye lærefag 

Olav Reiersen orienterte om rutiner for etablering av nye lærefag. I forbindelse med høring om 

etablering av nye lærefag har praksis tidligere vært at læreplan for faget har vært sendt på 

høring etter at det er avgjort at faget etableres. Direktoratet vil nå som hovedregel sende ut 

høring om etablering av nye lærefag sammen med forslag til læreplan i en og samme høring. 

 

5. Eventuelt 

Kunnskapsdepartementet informerte om at det avholdes formøte til DGVET onsdag 6. november 

2013, Kl. 10.00 – 12.00.  

SRY møtet vurderes som godt. Imidlertid er det for mange representanter som forlater møtet før 

slutt. SRYs medlemmer bes om å sette av den tid som er fastsatt til møtet.   

 

6. Dagsorden for SRY møte 31.10.2013, KSs lokaler 

 Rådgivning/ karriereveiledning 

 To faglige råd inviteres til å presentere rådets arbeid 

 St. meld 20 

o Vurdere å gi faglige råd større innflytelse over utformingen av læreplaner på Vg3 
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