
 

 

Til   Kopi til: 

Rådsmedlemmer faglig råd for design og håndverk varamedlemmer 

 

 
Innkalling til møte i Faglig råd for design og 
håndverk 4. februar 2014 
 

Møtested:  Frisørenes Fagforening, Hammersborggata 9 (6. et.)  

Se visning i kart eller kontakt Janne O. Fraas på tlf. 922 33 145 

Møtetid:  kl. 10-16  

Lunsj:   kl. 12 

 

 

Saksliste  

 

Møtet starter med en presentasjon av rådsmedlemmer, vararepresentanter og 

sekretær. 

 

Sak 1/14 Utviklingsredegjørelsen 

I det videre arbeidet med utviklingsredegjørelsen skal innholdet bearbeides og 

fokuseres. I dette arbeidet vil rådet få støtte av kontaktpersoner fra avdelingene 

for vurdering og læreplanutvikling i Utdanningsdirektoratet.  

 

På rådsmøtet den 4. februar er det spesielt to punkter rådet må ta stilling til:  

 Rådet må gjennomgå dokumentet som helhet for å sikre at alle kan stille 

seg bak innholdet i redegjørelsen.  

 Det må skilles mellom forslag som er klare til innsending og forslag som 

må bearbeides ytterligere før de kan fremmes som formelle forslag. Rådet 

oppfordres til å beskrive hvordan de ønsker å jobbe videre med de ulike 

forslagene.  

 

Marianne Monsrud vil gi en presentasjon av endringsforslagene som fremmes i 

redegjørelsen. Else Høines vil gi en presentasjon knyttet til endringer i læreplaner 

og Marianne Westbye vil gå igjennom rutiner for endringer i tilbudsstrukturen.  

 

Alle rådsmedlemmer oppfordres til å lese utviklingsredegjørelsen grundig før 

møtet og sette seg spesielt godt inn i kapittel 4 om endringsforslag.  

Utviklingsredegjørelsen og modell til forslag om utvidet opplæring i skole finner 

dere som vedlegg til innkallingen.  

 

 

Vår saksbehandler: Monika Thollefsen 
Direkte tlf: 23 30 27 04 
E-post: monika.thollefsen@utdanningsdirektoratet.no 

 
Vår dato:  
27.01.2014 
Deres dato: 
 

 
Vår referanse:    
 
Deres referanse:  
 

https://maps.google.no/maps?q=Hammersborggata+9,+Oslo&hl=en&ie=UTF8&sll=59.893855,10.785116&sspn=0.184612,0.614548&oq=Hammersborggata+9,+&hnear=Hammersborggata+9,+Gr%C3%BCnerl%C3%B8kka,+0181+Oslo&t=m&z=15
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Sak 2/14 Innspill til Fagskoleutvalget fra SRY  

Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå og skrive en 

NOU om fagskoleutdanningen. SRY har sendt et innspill til utvalget og de har 

overfor utvalget ytret ønske om at også de faglige rådene kommer med innspill.  

 

De rådene som ønsker å gi innspill til utvalget må sende dette til 

Utdanningsdirektoratet innen 10. februar. Direktoratet vil deretter sende et nytt 

innspill til Fagskoleutvalget på vegne av SRY og rådene.  

 

Utvalgets mandat og sammensetning finner dere her: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dep/styrer-rad-og-utvalg/utvalg-for-

gjennomgang-av-fagskolene.html?id=735487   

 

Dere kan lese mer om fagskoleutdanning her: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/fagskoleutdanning.html?id=87103  

 

SRYs innspill til fagskoleutvalget notatet finner dere som vedlegg til innkallingen.  

 

Sak 3/14 Fylkesbesøk til Oppland, 8.-10. april 

Oppland fylkeskommune har sagt ja til å ta imot rådet i april. Uzma Ilyas 

informerer om forslag til program.  

 

Sak 4/14 Utenlandstur til Sveits, 17.-18. oktober 

FRDH har planlagt en utenlandstur til Sveits i oktober. Arbeidsgruppen 

presenterer status for planleggingen.  

 

Orienteringssaker: 

 

Lærlingløftet 

Nettsiden lærlingløftet.no ble publisert i desember 2013. Siden er en 

informasjonspakke rettet mot bedrifter som vurderer å bli lærebedrifter.  

 

Fellesmøtet 22.1 SRY faglige råd og SRY-møte  29. januar.  

Marianne orienterer fra møtene – ønsker innspill som vi kan sende videre til SRY 

 

Høringsuttalelse om rett til påbygging til studiekompetanse  

Marianne orienterer om rådets høringssvar, se vedlegg til innkallingen 

 

Høring – forslag til ny læreplan i byggdrifterfaget – nytt fag 

Monika orienterer 

 

Eventuelt  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dep/styrer-rad-og-utvalg/utvalg-for-gjennomgang-av-fagskolene.html?id=735487
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dep/styrer-rad-og-utvalg/utvalg-for-gjennomgang-av-fagskolene.html?id=735487
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/fagskoleutdanning.html?id=87103

