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1. Godkjenning av møteinnkalling 
Olav Kvam fra Spekter ønsket velkommen, og introduserte Spekter kort. De viktigste områdene 
innenfor Spekter er helse, transport og landbruk. Medlemsvirksomhetene har blitt mer opptatt av 
fag- og yrkesopplæringen, og viktigheten av å ha dyktige fagarbeidere. Olav Kvam opplever også 
at SRY har blitt mer endringsorientert, og at læreplaner og lignende blir justert etter arbeidslivets 
behov. 
 
Møteinnkallingen ble godkjent uten merknader. 

2. Godkjenning av dagsorden 
Carl Rønneberg meldte inn godkjenning av utenlandsk utdanning og gjennomgående 
dokumentasjon som saker til eventuelt. Astrid Sund meldte inn orientering fra 
hospiteringskonferansen som eventuelt-sak. Sekretariatet meldte inn påminnelse om deltakelse 
på konferanse arrangert av Lillestrøm videregående skole, og ny invitasjon til nasjonal 
opplæringskonferanse fra Oslo kommune. Saker som justering av retningslinjene for 
trepartssamarbeidet, innspill til deltakelse i paneldebatt, og oppnevning av representant til 
referansegruppe til arbeidet med ECVET ble meldt inn som saker til eventuelt i forkant av møtet. 
 
Dagsorden ble godkjent uten merknader. 

3. Godkjenning av referatet fra møtet 6. desember 2012 
Referatet ble godkjent uten merknader. 

4. Saker til behandling 

SRY-sak 01-01-13 SRYs representasjon i utvalg v/Astrid Sund, 
Utdanningsforbundet 
Astrid Sund innledet. Bakgrunnen for saken er at medlemmene av SRY har hatt ulike meninger, 
og stilt spørsmål om hvordan representanter oppnevnt på vegne av SRY skal handle i ulike utvalg 
de er representert. Sund ønsker at SRY diskuterer dette og kommer frem til retningslinjer for 
representasjon i utvalg. Videre påpekte Sund at det i tillegg kan stilles spørsmål om når SRY skal 
være representert i utvalg da det fort blir politiske motsetninger og uenigheter i rådet. Dette er 
problematisk. 
 
SRY kommenterte at det beste er å få innspill fra SRY i møter før deltakelse i arbeidsgrupper, 
utvalg og lignende. Samtidig kan ofte personer snakke på vegne av organisasjonen, og ikke SRY. 
SRY bør derfor være kritiske til hvilke arbeidsgrupper rådet deltar i. Videre ble det diskutert om 
hvorvidt SRY i stedet for å utarbeide retningslinjer heller bør diskutere hva representanten skal 
gjøre, og hva SRY mener i forkant av representasjon. SRY må vurdere de enkelte henvendelsene 
om representasjon og deltakelse, og definere rollene til de som sitter i arbeidsgrupper. Videre bør 
SRY heller diskutere sakene underveis. Til slutt påpekte SRY viktigheten av å vurdere, ut i fra de 
enkelte saker, hvilke personer SRY oppnevner som representanter. SRY kommenterte at 
representanter bør velges på bakgrunn av spisskompetanse, men det må også tas høyde for at 
dette kan være personer som ikke nødvendigvis er medlem av SRY og kjenner til SRYs 
synspunkter. På den måten kan det være vanskelig å skulle fronte SRYs standpunkter som 
representant i utvalg og lignende. 
 
Vedtak: Sekretariatet utformer forslag til retningslinjer for representasjon av SRY i diverse utvalg. 
Saken settes opp på dagsorden i SRY-møtet 19.4.2013.  
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SRY-sak 02-01-13 Studiereise SRY 2013  
Carl Rønneberg innledet kort. Rønneberg ønsker å flytte studieturen til 12.-14. juni 2013. SRY 
kommenterte at sekretariatet har foreslått interessante temaer, og det er fint å knytte dette opp 
mot Learning for Jobs, det internasjonale perspektivet som SRY jobber med og OECDs 
vurderinger av det sveitsiske systemet.  
 
Vedtak: SRY studietur til Sveits gjennomføres 12-14. juni 2013. Innspill om temaer og ønsker fra 
SRY sendes til sekretariatet. Sekretariatet sender ut en e-post og ber medlemmene av SRY gi 
snarlig tilbakemelding om det nye tidspunktet passer. 
 

SRY-sak 03-01-13 SRYs representasjon i referansegruppen til 
statistikkprosjektet v/Erlend Sørensen, Udir 
Erlend Sørensen fra Utdanningsdirektoratet orienterte kort om prosjektet. Arbeidsgruppen til 
statistikkprosjektet har jobbet mye med å hente inn data der de har brukt en referansegruppe. 
Denne gruppen er delt opp i fem mindre grupper, og den har foreløpig bare hatt en samling. 
Arbeidet har kommet dit at det dreier seg om publisering og formidling av statistikken. 
Organisasjonene er representert, og SRY har tidligere uttrykt ønske om å delta med 
representanter i referansegruppen.  
 
SRY kommenterte at de representantene SRY oppnevner burde ha god kunnskap om statistikk, 
og samtidig være personer som kan vurdere de politiske valgene. Det er svært vanskelig å finne 
denne kompetansen hos partene. SRY ønsker derfor å invitere arbeidsgruppen til legge frem 
saker de ønsker innspill på foran et samlet SRY i stedet for å være representert i en 
referansegruppe. 
 
Vedtak: SRY deltar ikke med representanter i referansegruppen. SRY oppfordrer arbeidsgruppen 
til statistikkprosjektet til å komme i SRY-møter for å få innspill når dette er ønskelig. 

 
Orienteringssaker 
 

• Samfunnskontrakten v/Kjersti Flåten, Kunnskapsdepartementet 
Kjersti Flåten fra Kunnskapsdepartementet (KD) orienterte. Det har vært møte i arbeidsgruppen 
til samfunnskontrakten, og neste møte er 27.2.2013. Udir vil i nær fremtid få et oppdragsbrev 
der de blir bedt om å overta ansvaret for dette arbeidet. I siste arbeidsgruppemøte ble det 
besluttet å lage mandat for arbeidet med å definere opplæringskontorenes rolle. LO, NHO og YS 
har påtatt seg dette arbeidet. 
 
Oppdragsbrevet som vil bli sendt til direktoratet består av seks deler: 1) Udir skal være 
sekretariat for arbeidet med samfunnskontrakten fra og med 1. mars, 2) Udir skal utvikle et 
indikatorsystem 3) Udir skal utrede utvidet alternativt Vg3 for dem som ikke får læreplass,  
4) Udir skal prøve ut vekslingsmodeller, 5) Udir skal arbeide med å videreføre 
hospiteringsordningen og 6) Udir skal planlegge tiltak for at flere voksne tar fagbrev. 
 

• SRYs innspill til stortingsmeldingen v/Carl Rønneberg 
Carl Rønneberg orienterte om at punktene han la frem i fellesmøtet mellom ledere og nestledere 
av faglige råd og SRY. Dette legges ved referatet.  Punktene er en oppsummering av 
arbeidsgruppens innspill, sammen med noen andre innspill fra SRY. 
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• Status i arbeidet med realkompetansevurdering v/Åge Hanssen, Udir 
Åge Hanssen fra juridisk avdeling i Udir presenterte saken. Bakgrunnen er oppdragsbrev fra KD 
der Udir skal vurdere å lage retningslinjer for realkompetansevurdering. Tilsyn har avdekket at 
enkeltvedtak ikke fattes riktig i fylkeskommunene, og OECD har også påpekt at Norge mangler 
nasjonale retningslinjer for dette. Hensikten er å sikre en mer enhetlig praksis for grunnskolen og 
videregående opplæring. Udir skal komme med forslag til en implementeringsplan. Videre ønsker 
Udir en aktiv deltakelse fra SRY og faglige råd til dette arbeidet.  
 
SRY kommenterte at det er viktig å avklare begreper. Dette gjelder spesielt utsagn som at 
vurderingen skal være lik. Hanssen kommenterte at retningslinjene skal føre til en likere 
vurdering, det vil si at vurderingen gjøres på samme måte. Han presiserte at han tror problemet 
gjelder hovedsakelig selve vurderingen. SRY stilte et åpent spørsmål om det er mulig å opprette 
en god definisjon av begrepet likeverdig kompetanse. SRY ønsker å få forslaget til Udir til drøfting 
når dette foreligger.  
 
Vedtak: Saken settes opp på dagsordenen på junimøtet. 
 

• Orientering om Lærebedriftsundersøkelsen v/Clas Lenz, Udir 
Clas Lenz fra avdeling for forskning og internasjonalt arbeid i Utdanningsdirektoratet orienterte 
kort om lærebedriftsundersøkelsen og arbeidet med å revidere denne.  Målene for undersøkelsen 
er satt politisk, og i tillegg har Udir satt opp delmål. Udir ser fordelen ved å sende ut 
undersøkelsen til hver enkelt lærebedrift da VIGO har oversikt over faglige ledere. Dette gjør at 
undersøkelsen blir mottatt av lærebedriftene direkte. Udir må også gjøre det slik at faglig leder 
kan sende undersøkelsen til instruktør, eller den i bedriften som har best kunnskap om 
opplæringen av lærlingen. I tillegg til at navnet blir endret, skal undersøkelsen forbedres.  
 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe i Udir som vil bruke fokusgrupper med aktuelle aktører for å 
sikre en god undersøkelse. Arbeidsgruppen ønsker også innspill fra de faglige rådene og SRY. 
Arbeidet vil pågå fram til oktober 2013. 
 
SRY kommenterte om det i undersøkelsen heller bør spørres om lærebedriftene opplever at 
lærlingene som starter har den kompetansen som de forventet, i stedet for å spørre om hvordan 
opplæringen i skolen har vært relevant. SRY stilte også spørsmål om tilfeller med bedrifter som 
har mange lærlinger, og om hvordan personvernspørsmål håndteres. Lenz svarte at det ikke er 
konkludert for tilfeller med flere lærlinger i en bedrift, og at når det gjelder personvern, kan det 
tenkes at det ikke er mulig å borre seg lengre ned enn det fylkeskommunale nivået i 
undersøkelsen. 
 

• SRY i media v/Kommunikasjonsavdelingen i Utdanningsdirektoratet 
Erlend Sørensen fra kommunikasjonsavdelingen i Udir la frem saken for Kari Fyhn. Fyhn er ansatt 
i avdeling for fag- og yrkesopplæring, og har hospitert i kommunikasjonsavdelingen. Hun ønsker 
å flytte på nettsidene der referat, møteinnkallinger og lignende for de faglige rådene og SRY 
ligger i dag. I tillegg har hun sett på antall treff i mediedatabaser som Retriever, og funnet at SRY 
har få treff. 
 
Erlend Sørensen informerte om at det er stor interesse i media for fag- og yrkesopplæring. Udir 
foreslår at SRY kan påta seg en større plass i media, eksempelvis gjennom å skrive kronikker, 
leserinnlegg og lignende for å sette aktuelle saker på dagsorden og nå lettere fram til politisk 
ledelse. Karl Gunnar Kristiansen, fungerende avdelingsdirektør for Cecilia Lyche, kommenterte at 
blant annet Faglig råd for naturbruk har fått satt saker på dagsorden gjennom kronikker i media. 
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Kristiansen pekte på at saker som godkjenning av utenlandsk utdanning og flere y-veitilbud er 
saker der SRY er enige, og kan omtales i media.  
 
SRY kommenterte at de ikke synes at SRY skal ha en rolle i media, det er heller organisasjonene 
som skal ha standpunkter som uttrykkes i media. Siden SRY-medlemmene kan ha ulike 
standpunkter, er dette vanskelig. Videre påpekte SRY at de ikke har samme behov som de faglige 
rådene til dette, og at de faglige rådene kan foreslåsaker de mener SRY bør uttale seg om. SRY 
understreket også at dersom faglige råd skal være synlige i media, er det kun saker det er 
konsensus om som må løftes frem. Hvis ikke, vil det undergrave samarbeidet i rådene.  
 
Vedtak: SRY lager ingen kommunikasjonsvurdering, og ønsker ikke å være synlige i media. Udir, 
sekretariatet og faglige råd kan melde inn saker til SRY de ønsker tilbakemelding om.  

5. Eventuelt 
 

• Deltakelse i paneldebatt til brukerforum for likeverdig utdanning v/Kari Hoff Okstad  
Kari Hoff Okstad innledet og viste til eposten sekretariatet har sendt ut om at hun ønsker innspill 
fra SRY til sin deltakelse i paneldebatt om ungdom med funksjonshemminger. Kjernen i saken er 
at funksjonshemmet ungdom strever mer enn andre ungdom for å få læreplass og innpass i 
arbeidslivet.  
 
SRY kom med innspill til Hoff Okstad om NHO-prosjektet Ringer i vannet, om å få personer fra 
attføringsbedrifter over til arbeid i ordinære bedrifter, om trainee-programmet staten har for 
funksjonshemmede ungdommer med høyere utdanning, IA-avtalen om inkluderende arbeidsliv og 
samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner. SRY oppfordret Hoff 
Okstad til å være spørrende i paneldebatten, og uttrykte skepsis til SRYs involvering, da dette 
fremstår som en typisk sak for organisasjonene. 

 
• Utdanningsdirektoratets justering av Retningslinjer for samarbeidet mellom 

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), de faglige rådene og Utdanningsdirektoratet 
v/Carl Rønneberg 

Carl Rønneberg orienterte om at Udir skal justere retningslinjene. Endringene som direktoratet 
skal foreta er ganske små, i følge Rønneberg. Sekretariatet orienterte om at siden dette er mer 
kosmetiske endringer, har ikke sekretariatet sett behov for at saken settes opp i dagsorden i 
rådsmøter. 
 
Vedtak: Medlemmer av SRY som har synspunkter på retningslinjene sender dette til direktoratet 
innen fristen 6. mars 2013. 

 
• Oppnevning av representant til referansegruppen til arbeidet med oppdragsbrev om ECVET 

v/Carl Rønneberg 
Carl Rønneberg orienterte fra fellesmøtet mellom ledere og nestledere av SRY og faglige råd 
6.2.2013. Udir la i fellesmøtet frem et ønske om representanter fra SRY i referansegruppe til 
arbeidet med ECVET. Organisasjonene har også fått invitasjon. SRY synes det er vanskelig at SRY 
skal være representant, og ønsker heller at SRY diskuterer perspektivene om hva ECVET skal 
være. Representasjon i referansegruppen krever spisskompetanse, noe som heller bør komme fra 
organisasjonene. 
 
Vedtak: SRY diskuterer ECVET når arbeidsgruppen til Utdanningsdirektoratet ønsker innspill fra 
SRY.  
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• Godkjenning av utenlandsk utdanning v/Carl Rønneberg 

Carl Rønneberg innledet kort. Han viste til at SRY har fattet vedtak om godkjenning av 
utenlandsk utdanning i 2008. Rønneberg ønsker at SRY sender vedtaket på nytt til KD som en 
separat sak, og som et innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet. 

 
Vedtak: SRY viser til vedtak i sak 14-03-08 og anmoder KD om å behandle problemet med 
godkjenning av utenlandsk utdanning så raskt som mulig. 

 
• Gjennomgående dokumentasjon v/Carl Rønneberg 

KD har nå besluttet at en eventuell innføring av gjennomgående dokumentasjon i 
utdanningsprogrammene elektrofag, teknikk- og industriell produksjon og bygg- og 
anleggsteknikk skal sendes på høring.  Karl Gunnar Kristiansen fra Udir orienterte om at 
direktoratet vil ha møte med de tre faglige rådene om utvikling av forslag til sluttformularer for 
ordningen. Kristiansen kommenterte at forslag om innføring av gjennomgående dokumentasjon 
kun gjelder de tre utdanningsprogrammene, men andre råd kan komme med innspill gjennom 
høringen.  
 
Vedtak: Sekretariatet sender ut svarbrevet fra KD om gjennomgående dokumentasjon sammen 
med referatet. SRY anmoder om at FRTIP, FRBA, og FREL blir trukket inn i det videre arbeidet 
med gjennomgående dokumentasjon før høringen. 
 

• Hospiteringskonferansen 
Astrid Sund og Inger Lise Blyverket har deltatt i arbeidet med hospitering i Udir. Udir arrangerte 
en fin konferanse der erfaringer fra hospiteringer kom frem.  Sund og Blyverket holdt innlegg på 
konferansen på vegne av SRY. Astrid Sund orienterte om at lærerne rapporterer om at 
hospitering er svært nyttig. Videre ser Sund forskjeller mellom yrkesfaglærere og 
allmenfaglærere der det virker som yrkesfaglærere får større utbytte av hospitering. SRY bør 
sette hospitering på dagsordenen.  
 

• Konferanse om kvalitet i yrkesfagopplæringen, arrangert av Strømmen vgs 19. mars 
Ingen medlemmer av SRY deltar på konferansen. 
 

• Nasjonal opplæringskonferanse 23.-24. mai: 
Astrid Sund og Axel Fjeldavli deltar fra SRY. 

6. Dagsorden for neste SRY-møte 
• Internasjonalisering v/arbeidsgruppen til SRY 
• Stortingsmeldingen v/KD 
• Samfunnskontrakten v/KD/Udir 
• Studietur 2013 v/sekretariatet, inkludert rådgivningstjenesten v /Carl Rønneberg 
• Oppfølging av NIFUs rapport Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger 

v/Carl Rønneberg 
• Høring om endring av forskrift til opplæringsloven kapittel 6 og nytt kapittel 6A om 

formidling av lærlinger og lærekandidater 
• Retningslinjer for representasjon av SRY i utvalg v/Carl Rønneberg 
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