
 

 

Til   Kopi til: 

Medlemmer i Faglig råd design og håndverksfag: 

 

 

Varamedlemmer 

 

 

Referat rådsmøte 3. Desember 2012 
 

Møtested: Skedsmo videregående skole, Vestbygate 61, Lillestrøm kart  

 

Møtetid: kl 10-17 

 

Tilstede: 

Gunleik Rostøl 

Cato Karpow 

Niels Edvard Killi (kommer noe senere) 

Karina sandnes 

Marit Brodal 

Gyrid Kjølstad Sander 

Anne Kristin Modell 

Turid Alice Andresen 

Marianne Monsrud 

Janne O. Fraas 

Morten Ø. Klemp 

Jarle Kristoffersen 

Ninni Jensen 

Anne-Grethe Refsnes 

Marit Vamråk 

Lise Fjeld 

Ragnvald Nore 

Jarle Sanden 

Berit Oskal Eira 

Marianne Westbye 

 

Meldt forfall: 

Kristin Flesjø 

Ellinor Guttorm Utsi 

Tobias Arnø 

Brith Antonsen 

Lise Ramsøy 

 

 

Program 

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

 
Vår dato:  
22.11.2012 
Deres dato: 
 

 
Vår referanse:    
12/194  
Deres referanse:  
 

http://www.skedsmo.vgs.no/kontakt-oss/finnfram/
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Kl 10 – Velkommen v / rådsleder Morten Klemp, presentasjon av råds- og    

            varamedlemmer 

Kl 10:15 Velkommen ved rektor Rune Gran v/ Skedsmo videregående skole 

Kl 10:30 – 12:30 – Omvisning + lunsj 

Kl 13:00 – 17:00 -   Rådsmøte 

 

 

Saksliste  

 

Sak 23/12 Presentasjon av nye læremidler for interiør- og 

utstillingsdesign, og oppnevning av faggrupper for vurdering av 

læremiddelbehov  

 

Utdanningsdirektoratet har behov for bistand fra de faglige rådene i forbindelse 

med utarbeidelsen av ny langtidsplan for støtte til læremidler i smale fag/ små 

elevgrupper (2013 – 2016) Det skal opprettes nye faggrupper for hvert 

utdanningsprogram. Gruppene skal bestå av representanter fra: 

 

• Arbeidsgiver/ næringsliv (FR) 

• Arbeidstaker/ skole (FR) 

• Sekretærer for faglige råd 

• Avdeling læreplan 1 og 2 

       Læreplangrupper i yrkesfag (vurderes) 

       Forlag  

 

Arbeidet i faggruppene vil bestå av 1 – 2 møter før jul hvor vi drøfter 

satsingsområder og hvordan vi skal gjennomføre kartleggingen innenfor de ulike 

programområdene, og 1 – 2 møter etter jul hvor vi sammenfatter satsinger og 

læremiddelbehov.  

 

Innstilling fra AU: 

Arbeidsgruppen skal: 

Kartlegge læremiddelbehov 

Utarbeide en langtidsplan for den neste 4 års perioden 

Det velges to representanter fra FRDH. Varamedlemmer eller rådsmedlemmer 

eller andre som har kunnskap på området kan velges. Representantene må ha 

god kjennskap til utdanningsprogrammet for design og håndverk. valget gjøres i 

rådsmøtet 3.12. Første møte blir antagelig i uke 50. Prioriteringslisten fra 2012 

legges ved til denne saken. 

 

---- 

Merethe: 

Sett inn link til læremidler, udir.no 
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Det skal lages en langtidsplan for utvikling av læremidler for smale fag og små 

elevgrupper. De som velges fra FRDH vil bli innkalt til et eget møte av 

direktoratet, i januar. For duodjifagene er det Sametinget som har ansvaret for 

utvikling av læremidler. Det skal kartlegges behov innen hvert 

utdanningsprogram. 

 

Janne: 

Presentasjon av nye læremidler for interiør- og utstillingsdesign Vg3. Fikk tilskudd 

i 2010, nye bøker og nettsted via forlagets fagportal nå publisert. 

 

Valgte personer fra FRDH: 

Cato og Gunnleik 

Det anbefales at de tar tak i det tidligere utarbeidede prioriteringslisten og melde 

fra til rådet når de har behov for innspill. 

 

 

 

Sak 24/12 Hvordan få SRY og faglige råd mer synlig i media? Utsatt til 

neste rådsmøte 

 

Vår kommunikasjonsstab mener at SRY og de faglige rådene bør være mer synlig 

i media. I den anledning vil Kari som hospiterer i kommunikasjonsstaben en dag 

pr uke, lage et notat om hvordan rådene kan bli mer synlig i media. 

 

Kommunikasjonsstaben i Utdanningsdirektoratet ved Kari Fyhn deltar på 

rådsmøte for å drøfte ovennevnte og hvordan vår kommunikasjonsstab kan bistå 

rådene i arbeidet. 

 

 

Sak 25/12 Handlings- og strategiplan for 2012-2016. 

 

Innstilling fra AU: 

Råds- og varamedlemmene forbereder seg til saken ved å lese igjennom vedlagte 

utkast til fokusområder, rådets innspill til ny stortingsmelding og rapport fra 

oppnevningsperioden 2008-2012. 

 

I rådsmøtet skal det nedsettes faste arbeidsgrupper ut fra fokusområdene. 

Rådsmedlemmene må forberede seg på hvilken arbeidsgruppe man ønsker å 

delta i og starte arbeidet med en strategiplan. 

 

-- 

Fordeling av rådmedlemmer og varamedlemmer gjort i møtet. De som ikke var 

tilstede oppfordres til å gi en tilbakemelding på hvilken gruppe de ønsker å delta 

i. 
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Sak 25/12 Studietur 2014 

 

Innstilling fra AU: 

FRDH har tidligere besøkt Danmark, Slovakia og Tyskland/Berlin. 

 

Alle rådsmedlemmer forbereder seg og kommer med forslag til rådsmøte 3.12: 

Forslaget bør inneholde: 

- et besøk i løpet av oppnevningsperioden til utlandet (Europa). 

- ha en faglig forankring og knyttet til handlings- strategiplanen 

- omfanget – 3 dager, rask reise 

- skolebesøk, bedriftsbesøk, organisasjoner og-/eller myndigheter 

 

--- 
Forslag: 

Sveits- se på hva de har lykkes med når de har klart å løfte yrkesfagenes status, 

søkning og gjennomføring. Se på systemet. Besøke et sted som er innenfor DH. 

 

Finland – kan vise til gode resultater i skoleverket. Interessant. Helsingfors, en 

skole med praktikum og etterutdanningstilbud (for eksempel frisør) (Janne). 

 

Island – dualmodellen, for eksempel frisør. 

 

Vedtak: 

 

Janne, Niels og Ragnvald undersøker nærmere muligheter for et besøk til Sveits 

eller Finland til neste rådsmøtemøte 11.2.2013. 

 

Sak 26/15 Endringer på listen over små- og verneverdige fag for 2013. 

Se vedlegg. 

 

Vedtak: 

Gullsmed bør inn på listen for å rekruttere flere lærebedrifter. Vg3 i skole skal 

være et alternativ og ikke en fast ordning. Rådet ønsker økt fokus på 

fagopplæring i bedrift og ikke til skole. Rådet foreslår at gullsmedfaget tas inn på 

listen for 2013, når tendensen viser en nedadgående tegning av nye 

lærekontrakter over en tre års periode. (ref brev fra SSV). Vedtaket oversendes 

udir. 

 

Orienteringssaker 

 

1. Orientering om Nordisk minister råds prosjekt om båtbyggerutdannelsen 
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2. Orientering om status fylkesbesøk – be om bedriftsbesøk for eksempel 

bedriftsbesøk i Valle (gullsmed). 

 

3. Orienteringer fra rådsmedlemmer som har deltatt på: 

- Skoleringsseminaret for nye råds- og varamedlemmer, 25.10 – ved 

Turid Alice 

- Evaluering av Kunnskapsløftet, 31.10 og 29.11 - ved Marianne M.  

- KDs utdanningskonferanse, 1.-2.11, Morten K. 

- Dialogmøte om de nye Europass fagbeskrivelsene som ble lansert i 

forbindelse med Kunnskapsløftet, 28. 11, Lise Fjeld. 

 

 

Eventuelt  

 

- Innspill til møte med SRY og statsråden 6.12: 

1. Dimensjonering av tilbud, - endringene i søkningen til design og håndverk, 

kompetansesentre, landsdekkende tilbud, landslinjer.  

2. Vg3 påbygg, flyttes til etter fagbrev/rett til påbygg etter bestått fag- eller 

svennebrev, krav til bestått i fellesfagene før man kan søke påbygg.  

3. Y-veien / TAF-ordning i DH fagene.  

4. Fag med kun yrkeskompetanse ikke anerkjent i arbeidslivet/ lite kjent i 

arbeidslivet (interiør- og utstillingsdesign) 

 

 
Neste rådsmøte 11.februar 2013 

 

Saker 

- prioritering av læremidler (hvis sak klar) 

- studietur 


