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Dagsorden for møte i Faglig råd for service og samferdsel 1/2017 
 
Sak 0  EGEN AGENDA I AUDITORIET KL. 10.00-11.15 
 
Sak 1.1.17 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 
Sak 2.1.17 Erfaringer fra utprøving av vekslingsmodeller 
Sak 3.1.17  Evaluering av inneværende oppnevningsperiode 
Sak 4.1.17 Oppfølging av innspill og anbefalinger fra rådenes utviklingsredegjørelser 

2015/2016 
Sak 5.1.17 Enkel behovskartlegging for 2017 - Læremiddelutvikling i smale 

fagområder innenfor yrkesfaglige og studiespesialiserende 
utdanningsprogram 

Sak 6.1.17 Orienteringssaker  
Sak 7.1.17 Eventuelt 
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FELLESDEL MED ANDRE FAGLIGE RÅD I AUDITORIET KL.10-11.15 
Se egen agenda vedlagt sakspapirene. 
 
 
 
Sak 1.1.17 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 
 
Vedlegg: referat fra rådsmøte 5/2016 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes  
 
 
Sak 2.1.17 Erfaringer fra utprøving av vekslingsmodeller 
  
 Det vil bli gitt en orientering om status i utprøvingen under fellesseansen (se egen 

agenda). Det vil bli mulighet for å følge opp med å gi skriftlige innspill til Udir. 
 
Vedlegg: 
Saksdokument med bestilling til rådene (inkl. i papirer for fellesdelen)  
Rapporter fra de to fylkeskommunene som har forsøk innen service og samferdsel: 

• Østfold fylkeskommune 
• Telemark fylkeskommune 

 
 
Forslag til vedtak: 
Rådet tar orienteringen til etterretning. Sender innspill til Udir basert på diskusjonen i møtet. Au 
ønsker å fremheve at det over mange år er lagt ned mye ressurser i å få til vekslingsmodeller. 
Det er ønskelig at sluttevalueringen gjør et forsøk på å konkretisere hva som fungerer og hva 
som ikke fungerer. Er det mulig å konkludere på hva som karakteriserer en god vekslingsmodell? 
Det må bli mer håndterlig for skolene, det må være noen standarder for hvordan det organiseres.  
 
 
Sak 3.1.17  Evaluering av inneværende oppnevningsperiode 
 

Utdanningsdirektoratet ber de faglige rådene om å utarbeide en rapport fra 
oppnevningsperioden 2012 - 2017. Med bakgrunn av rapportene fra de faglige 
rådene vil sekretariatet utarbeide en oppsummering som vil danne grunnlaget for 
det videre arbeidet i rådene i neste oppnevningsperiode. 
 
Frist for ferdigstillelse er 24.juni 2017. 

 
 
Vedlegg:  
Bestilling (inkl. i papirer for fellesdelen) 
Rapport fra forrige oppnevningsperiode (2008-2012) 
Innspill fra AU i stikkordsform  
 
Forslag til vedtak: 
AU forbereder i samarbeid med rådssekretær en rapport for oppnevningsperioden. Den skal 
basere seg på drøftingene i dette rådsmøte. 
 
 
Sak 4.1.17 Oppfølging av innspill og anbefalinger fra rådenes utviklingsredegjørelser 

2015/2016 
 

Flere av utviklingsredegjørelsene i 2015/2016 inneholdt også forslag som ikke 
berørte tilbudsstruktur. Eksempler på slike temaer er læreplanverket, 
vekslingsmodeller, gjennomgang av kryssløpsordningen, samarbeid mellom skole 
og arbeidsliv, lærerkompetanse, trepartssamarbeidet på fylkeskommunalt- og 
statlig nivå, rammebetingelser for lærebedrifter, rådgivningstjenesten og 



   Side 3 av 4 

 

karriereveiledning, anbefalinger knyttet til andre utdanningsnivåer enn 
videregående nivå og utfordringer knyttet til voksne. Direktoratet vil sende et brev 
til rådene i løpet av februar, der vi informerer om hvordan innspill til de nevnte 
temaene har blitt behandlet.  

 
Dersom det er innspill og anbefalinger fra utviklingsredegjørelsene 2015/2016 
utover det som er omtalt over, som rådene mener ikke er ivaretatt, ber vi rådene gi 
tilbakemelding til direktoratet innen 01.03.2017. Vi ber om at dere i 
tilbakemeldingen er konkrete i hvordan dere mener direktoratet bør følge opp 
innspill og anbefalinger. 
 

Vedlegg: Bestilling 
 
Forslag til vedtak: 
Rådet har ingen ytterlige saker vi ikke har fått svar på – som ikke er dekket under de temaer som 
er listet over.  
 
 
Sak 5.1.17 Enkel behovskartlegging for 2017 - Læremiddelutvikling i smale fagområder 
innenfor yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningsprogram 
 

Utdanningsdirektoratet lyser årlig ut tilskudd til utvikling av læremidler innen flere 
kategorier, blant dem for smale fagområder.  
 
Tilskuddsordningen innen smale fagområder skal i utgangspunktet gi støtte til  
• parallellutgaver på nynorsk. Dette gjelder alle fag med et årlig elevkull under 

8000 elever/lærlinger på landsbasis.  
• nye prosjekter, revidering og komplettering med digitalt innhold. Dette gjelder 

alle fag med elevkull under 3000 elever/lærlinger på landsbasis.  
 
Før utlysningen i 2017 ønsker direktoratet i første omgang bistand fra de faglige 
rådene til en enkel behovskartlegging innen yrkesfagene som skal være en del av 
grunnlaget for direktoratet sin utlysning av tilskuddsmidler. Arbeidet må være 
avsluttet innen 1.april. Direktoratet ber de faglige rådene om å utpeke en 
representant fra hvert råd til å delta i arbeidet.  
 
Svarfrist: 16.februar 

 
Vedlegg: Saksfremstilling (inkl. i papirene for fellesdelen) 
 
Forslag til vedtak: 
Foreligger ikke. 
 
Sak 6.1.17 Orienteringssaker 
 

• Nyoppnevning 2017 
Vedlegg:  
Saksfremstilling (inkl. i papirene til fellesdel) 
SRY sitt forslag til mandag for de faglige rådene (orientert om på sist rådsmøte) 
FRRM og FRTIP sine innspill til SRY sitt forslag 
 

• Status tilbudsstruktur og høring 
 

• Status Yrkesfaglærerløftet 
Ref. orientering sendt til rådene per epost 14.desember 2016 
 

• Forslag om endringer i utdanningsstøtte for utenlandsopphold 
Høring om forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2017-2018: Departementet 
foreslår en presisering som skal sørge for klar hjemmel i regelverket for at lærlinger som tar hele 
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læretiden ved en bedrift i utlandet skal kunne få støtte i læretiden. Gjeldende ordlyd kan tolkes 
som om det ikke er anledning til støtte dersom hele læretiden tas i utlandet.  
 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-forskrift-om-tildeling-av-utdanningsstotte-
2017-2018/id2514973/  
Høringsfristen er gått ut. 

 
• Dialogmøte i regi av faglig råd om rammer for kjøreopplæring (v/Jørund 

Bjølverud) 
 
Vedlegg: Referat fra møtet 

 
• Oppdatert etterutdanningsmateriell publisert på udir.no 

Prøve: http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/fag--og-svenneprover/ 
Følge opp lærling: http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/folg-opp-
larlinger/ 

 
• Status forsøk modulstrukturering Vg3 salgsfaget v/Svein-Willy Albertsen 

Igangsettelse av læreplangrupper. 
 

• Omtale i Statsbudsjett 2017 
https://www.regjeringen.no/contentassets/20d6abbdd38446468cd7d24c4a87f4a3/nn-
no/pdfs/prp201620170001_kddddpdfs.pdf  
Side 56.  
 

• Søkere til læreplasser og godkjente søkere i 2016 
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/sokere-til-lareplass-og-godkjente-
kontrakter/  
 
7 av 10 søkere fått godkjent lærekontrakt, viser tall per 31. desember 2016. Det er en liten 
økning fra i fjor. 
 

• Utstyrssituasjonen i videregående skole 
Rapport publisert i oktober 2016. https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-
forskning/rapporter/utstyrssituasjonen-i-videregaende-skole/  
 

• Fellesmøte mellom Kunnskapsministeren, SRY og leder/nestleder i faglige råd i 
desember v/Anne Hegdahl og Maren Gulliksrud 

 
• Møteplan 2017 

 
Faglig råd for service og 
samferdsel 

Fellesmøter ledere og 
nestledere + SRY 

SRY sine møter 

16.februar  23.februar 
6.april Dato ikke satt ennå 20.april 
14.juni  22.juni 
 Nyoppnevningskonferanse 

7.september 
 

1.november   
7.desember   

 
 
Forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering 
 
 
Sak 7.1.17 Eventuelt 
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