
 

 

Til   Kopi til: 

Medlemmer i Faglig råd design og håndverksfag: 

 

 

Varamedlemmer 

 

 

Referat fra rådsmøte 6. september 2012 
 

Møtested: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 

 

Møtetid: kl 9-15 

Lunsj kl 11.30 

 

Tilstede: 

Morten Klemp NHO Håndverk 
  

Lise Fjeld Spekter 
  

Ragnvald Nore Virke 
  

Cato Stenerud NHO håndverk 
  

Niels Killi Fellesforbundet 
  

Janne O. Fraas Fagforbundet 
  

Anne Kristin Modell YS 
  

Karina Sandnes YS 
  

Marianne Monsrud Utdanningsforbundet 
  

Gunleik Rostøl Utdanningsforbundet 
  

Ninni Jensen Skolenes landsforbund 
  

Berit Oskal Eira Landsorganisasjon Sàmiid duodji 
  

Turid Alice Andresen KS 
  

Tobias Arnø Elevorganisasjonen 
  

 

 

 

Saksliste  

 

Sak 15/12 Presentasjon av rådsmedlemmer  

Rådsmedlemmene presenterte seg selv. 

 
Sak 16/12 Konstituering av Faglig råd for design og håndverk 2012-

2016, Valg av leder, nestleder og AU. Valget ble ledet av rådssekretær. 

 

Valgresultat: Leder: Morten Ø. Klemp 

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

 
Vår dato:  
10.9.2012 
Deres dato: 
 

 
Vår referanse:    
12/194  
Deres referanse:  
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Nestleder: Marianne Monsrud 

AU medlem: Janne O. Fraas 

 

Leder og nestleder bytter verv etter 2 år. 

 

Sak 17/12 Valg av observatører, rådssekretær innledet. Det ble redegjort for 

bakgrunnen for behovet for å få med representanter fra andre offentlige etater og 

departement inn i rådets arbeid. 

 

Vedtak: 

Rådssekretær sender invitasjon til Kulturdepartementet og 

Miljøverndepartementet. 

 

Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet inviteres til rådsmøter når det 

skal diskuteres spørsmål knyttet til det samiske og duodjifagene. 

 

 

Sak 18/12 Møteplan 2012 

 

Aktuelle kurs og konferanser, høsten 2012: 

 

22.10: kurs for ledere og nestledere i de faglige rådene 

25.10: kurs for nye medlemmer 

1.-2.11: KDs konferanse om fag- og yrkesopplæring, Lillestrøm 

6.12: fellesmøte mellom leder og nestleder i faglige råd og SRY 

 

Møteplan for 2012-2013: 

(med forbehold om endringer) 

  

Dato                                                                     Hvor 

3.12.2012 Utvidet rådsmøte hvor 

varamedlemmene 

inviteres til å delta 

  

Skedsmo videregående 

skole  

11.2.2013 Rådsmøte Oslo/Utdanningsdirektoratet 

9.-11.4.2013 Fylkesbesøk og rådsmøte Aust-Agder  

10.6.2013 Rådsmøte Oslo/Utdanningsdirektoratet 

9.9.2013 Rådsmøte Oslo/Utdanningsdirektoratet 

25.11.2013 Rådsmøte Oslo/Utdanningsdirektoratet 

 

Sak 19/12 Retningslinjer, tidsfrister før rådsmøter, rutiner for innkalling 

og godkjenning av referat v/rådssekretær. 
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Det ble vist til retningslinjene for samarbeidet mellom de faglige rådene, SRY og 

Utdanningsdirektoratet (utlevert under seminaret) 

 

Datoer for rådsmøtene skal fastsettes i god tid. 

 

Agenda for rådsmøtene avgjøres av AU i samarbeid med rådssekretær, AU 

avholdermøte ca 14 dager før hvert rådsmøte. Rådsmedlemmene kan komme 

med innpill til saker, dette sendes til rådssekretær før AU møte. 

Innkalling med agenda skal sendes ut senest 7 virkedager før rådsmøtet, slik at 

rådsmedlemmene har god til å forberede seg til møtet og eventuelt avklare 

problemstillinger med egen part/organisasjon. 

 

AU skal lage en innstilling til alle sakene som skal behandles i rådsmøte. 

Det ble oppfordret til at man så langt det er mulig unngår ”svar til alle” når saker 

skal behandles pr e-post. Rådet bør finne en ny løsning her, for eksempel 

forberedelser av en arbeidsgruppe med innstilling til sak før noe sendes ut eller 

mer bruk av telefonmøter ved behov. 

 

 

Godkjenning av referat gjøres innen 5 virkedager etter at referatet er sendt ut pr 

e-post. 

 

 

Sak 20/12 Handlings- og strategiplan for 2012-2016.  

Morten Klemp innledet om rådets aktiviteter på bakgrunn av perioderapport 

2008-2012.  

 

Rådet drøftet enkelte utfordringer og problemstillinger:  

 

- Bruke momentene fra rapporten fra oppnevningsperioden 2008-2011 

- Det bør avholdes et Dialogmøte for duodjifagene i løpet av 

oppnevningsperioden 

- AU bør komme med en konkret plan til neste rådsmøte, med plan for hvert 

år 

- Rådet bør ha fokus på de store lærefagene – frisør, aktivitør, 

blomsterdekoratør 

- Rådet bør utarbeide en oversikt over utdanningsprogrammet, skoler, 

lærekontrakter, tilbud, tilskuddsordning, hvilke fylkeskommuner har hvilke 

tilbud  

- Rådet bør konkretisere utfordringene som er skissert i rapporten fra 2008-

2012, med tidsfrister 

- Ny stortingsmelding – oppfølging av det FRDH har spilt inn av 

hovedtemaer 

- Søkning til DH, bør følges opp med jevnlig statistikk gjennomgang 
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- Gjennomgang av læreplaner – nedsette en arbeidsgruppe? 

 

 

Vedtak: 

AU legger frem en mer utfyllende handlings- og strategiplan for 

oppnevningsperioden til neste rådsmøte, 3.12. Sakene skal tidsfestes og planen 

skal være levende. 

 

 

Sak 21/12 “Kompetanse for kvalitet" - satsingen på yrkesfaglige tilbud 

2012-15  

Utdanningsdirektoratet arbeider med nye tilbud innen videreutdanning for lærere. 

I den forbindelse er det ønskelig at de faglige rådene kommer med innspill til 

hvilke tilbud de faglige rådene mener Utdanningsdirektoratet bør prioritere. Dette 

en del av strategien «Kompetanse for kvalitet». Åge Risdal fra 

Utdanningsdirektoratet innleder. 

 

Kompetanse for kvalitet- strategiplan for 2012-2015 

 

http://www.udir.no/Utvikling/Etter-og-videreutdanning/ 

 

 

Innspill som kom frem av diskusjonen i møtet: 

- Er dette en riktig satsning ved at mye midler blir brukt til få tilbud? 

- Direktoratet bør legge sterkere føringer 

- Det er få som får tilbud av yrkesfaglærerne i dag, derimot er det et stort 

fokus på etterutdanning av lærere i fellesfag – synes som en veldig skjev 

fordeling 

- Tilbudene i dag pulveriseres, et mål må være at flere får tilbud flere steder 

i landet 

- Prosjekt til fordypning – bør være flere liknende tilbud spredt over hele 

landet 

- Hvor mange lærere innen utdanningsprogrammet design og håndverk har 

deltatt på etterutdanningstilbud – har vi tall på det? 

- Det bør være et eget tilbud for design og håndverks lærere, for eksempel 

med fokus på små håndverksfag og kulturarv. Kan dette legges til rette for 

av organisasjonene/ bransjen selv? 

 

Sekretær sender innspilene til rådsmedlemmene for gjennomlesning og 

kommentar, endelig svarfrist til Åge Risdal er 20.september 

 

 

http://www.udir.no/Upload/skoleutvikling/5/Kompetanse%20for%20kvalitet.pdf?epslanguage=no
http://www.udir.no/Utvikling/Etter-og-videreutdanning/
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Sak 22/12 Oppfølging av SRY-sak 03-01-2012 – Fagopplæring for voksne 

– Forsøk med realkompetansevurdering som alternativ til skriftlig 

eksamen på Vg3-nivå 

 

I sin behandling av nevnte sak fattet SRY følgende vedtak: 

 

SRY anbefaler at et forsøk med realkompetansevurdering som alternativ til 

skriftlig eksamen på Vg3-nivå gjennomføres der de faglige rådene ser det som 

ønskelig. Forsøket gjennomføres blant annet innenfor rammen av Vox sitt 

prosjekt om videregående opplæring for voksne. 

 

Utdanningsdirektoratet ber rådene behandle denne saken ved første 

anledning/møte og gir en tilbakemelding på rådets vurdering av saken. 

 

Til saken vedlegges SRYs saksfremlegg sammen med Kunnskapsdepartementet 

sitt notat og SRYS referat fra dette møtet. 

 

Vedtak: 

Mulig å få Vg3 eksamen tilrettelagt i dag 

 

Realkompetansevurdering som alternativ til skriftlig eksamen på Vg3-nivå vil 

svekke en nasjonal standard for teoretiske krav i faget. Og det bør legges noen 

premisser for at en realkompetansevurdering kan gjennomføres mht at 

kompetansen til sensor er ivaretatt. Dette begrunnes med at det er nasjonale 

prøver og nasjonale sensorer, og det er mange små fag som ikke har sensorer i 

alle fylker som kan påta seg en realkompetansevurdering. 

 

FRDH støtter et forsøk med realkompetansevurdering i de to fagene som er 

foreslått, men vil ikke ta noen stilling til spørsmålet før dette kan evalueres. 

 

 

Orienteringssaker 

- Informasjon om diverse konferanser og tilbud om kurs for rådets 

medlemmer høsten 2012 

- Utfylling av reiseregning 

 

Eventuelt  

 

Høring: ny forskrift for læreutdanning, høringsfrist 30.11 – saken sendes ut pr e-

post til rådsmedlemmene. 

 
Til neste møte:  

- Starte planleggingen av studietur for FRDH 


