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Direktør Vibeke Madsen ønsket SRY velkommen til Virke. 
 
 

1. Møteinnkalling 
 
Møteinnkallingen ble godkjent uten merknader.  

2. Dagsorden 
 
Til eventuelt ble det meldt inn to saker: 
 

• Kommentar til årshjulet 
• Nærmere orientering om statistikken på godkjenning av kontrakter. 

 
Som oppfølging av siste punkt ble Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling kontaktet for å gi en 
orientering på slutten av møtet. 
 
Dagsorden ble godkjent med disse merknadene. 

3. Godkjenning av referatet fra møtet 8. desember 2011 
 
Referatet ble godkjent uten merknader.  

4. Saker til behandling 
SRY-sak 01-01-2012 – Opplæringssentre 

Bakgrunnen for saken er Byggenæringens Landsforeningens (BNL) henvendelse til 
Utdanningsdirektoratet med forslag til endringer i fag og struktur i utdanningsprogrammet for 
bygg- og anleggsteknikk. Ett av punktene var forslag om å opprette nasjonale eller regionale 
opplæringssentre for noen av fagene. Utdanningsdirektoratet foretar en utredning av saken. 
 
Kari Fyhn la frem utkast til rapport. Direktoratet ønsket SRYs vurderinger av rapporten før en 
endelig ferdigstillelse.  
 
SRY støttet ikke forslaget om å igangsette et forsøk med kompetansesentre på bakgrunn av det 
datagrunnlaget som nå ble lagt frem, og rådet samlet seg om følgende vedtak:  
 

Vedtak 
SRY ser at dette handler om utfordringer i tilbudsstrukturen i opplæringen for store og små fag. 
SRY ber om utdyping av følgende punkter: Landslinjer, knutepunktskoler, fylkenes løsninger, 
andre land og økonomiske og administrative kostnader. SRY ber om at rapporten forelegges igjen 
for gjennomgang når den er ferdigstilt. 

SRY-sak 02-01-2012 – Rutiner og prosedyrer for endring i yrkesfaglig 
utdanningsprogrammer  
 
Saken ble tatt opp etter ønske fra SRY med bakgrunn i Utdanningsforbundets innspill på forrige 
møte om at det er for vanskelig å etablere nye fag.  
 
SRY sluttet seg til direktoratets forslag om at det opprettes en arbeidsgruppe som skal se 
nærmere på saken og komme tilbake med et saksfremlegg i et senere SRY-møte. 
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Vedtak 
 
SRY setter ned en gruppe som får i oppgave å gjennomgå rutiner og prosedyrer for endring i 
yrkesfaglige utdanningsprogram og vurdere eventuelle behov for endringer. 
 
Gruppen skal bestå av: 
 

- Astrid Moen Sund som representant for Utdanningsforbundet (leder). 
- Kristian Ilner (NHO) som representant for arbeidsgiversiden. 
- Mette Henriksen Aas (LO) som representant for arbeidstakersiden. 

 
Sekretariatsfunksjonen for gruppen ligger hos Utdanningsdirektoratet.  
 

SRY-sak 03-01-2012 – Fagopplæring for voksne – Forsøk med 
realkompetansevurdering som alternativ til skriftlig eksamen på Vg3-nivå  
 
Gøril Rongved fra Kunnskapsdepartementet ga en kort innledning. 
 
Bakgrunnen for saken er at det ikke er anledning til å erstatte den skriftlige prøven for 
praksiskandidater med en realkompetansevurdering. Saken var første gang oppe i SRY oktober 
2010. Den gangen ga SRY en delt innstilling om støtte til et forslag om en utprøving.  Direktoratet 
valgte i sitt svar på oppdragsbrevet november 2010 å ikke anbefale en endring i forskriften nå, 
men å invitere fylkene til å sette i gang forsøk innenfor rammen av opplæringsloven § 1-4. 
 
I mellomtiden har det vært arbeidet med stortingsmeldingen om utdanning for velferd som ble 
lagt frem 17. februar. KD foreslår her å prøve ut en vekslingsmodell (alternativ til 2 + 2 
modellen) for helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget og å få på plass nasjonale 
kriterier for realkompetansevurdering. KD ønsket derfor påny å legge saken fram for SRY. 

Diskusjonen i SRY viste at det har vært en bevegelse i saken siden den var oppe til behandling 
forrige gang. SRY kunne slutte seg til å anbefale et forsøk under forutsetning av at de faglige 
rådene ønsker det. 
 
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’ prosjekt om videregående opplæring for voksne. 
 
 

SRY-sak 04-01-2012 – Realkompetansevurdering  
 
SRY startet i november 2011 en diskusjon om voksnes muligheter for å skaffe en fagutdanning. 
SRY anbefalte at det skal utarbeides en nasjonal standard for realkompetansevurdering. Dette 
samsvarer også med KD sitt tildelingsbrev for 2012 til Utdanningsdirektoratet hvor det er 
formulert følgende resultatmål: “Direktoratet har igangsatt et arbeid for å utvikle nasjonale 
retningslinjer for dokumentasjon, vurdering og verdsetting av realkompetanse, jf. kommende 
oppdragsbrev om dette”. 
 
Til dette arbeidet ønsker direktoratet deltakelse og råd fra SRY. SRY sluttet seg til forslaget om å 
nedsette en arbeidsgruppe.  
 
I diskusjonen ba SRY om at det til aprilmøtet legges opp til en prinsippdiskusjon om hvem som 
kan oppnevnes til SRYs arbeidsgrupper. Det ble blant annet kommentert at så lenge 
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organisasjonene velger å være representert på ledernivå, vil det være vanskelig for SRYs egne 
medlemmer å sitte i arbeidsgrupper. 
 
Vedtak  

SRY nedsetter en gruppe som skal jobbe med spørsmålet om realkompetansevurdering med 
spesiell oppmerksomhet om fag- og yrkesopplæringen. Denne gruppen vil også bli SRYs 
kontaktgruppe mot Utdanningsdirektoratet i deres arbeid med nasjonale retningslinjer for 
dokumentasjon, vurdering og verdsetting av realkompetanse. 

Gruppen består av: Bente Søgaard YS, Kari Hoff Okstad, Spekter og Ragnar Gregersen, LO.  
 
 

SRY-sak 05-01-2012 – Nyoppnevning av SRY for 2012 - 2016  
 
Kjersti Flåten fra KD innledet.  Fra juni 2012 skal SRY oppnevnes av KD for en ny fireårsperiode 
(jf. opplæringsloven § 12-1). KD har siden desember gjennomført bilaterale møter med hver 
enkelt organisasjon i SRY. Flåten ga i møtet noen hovedinntrykk fra disse samtalene og åpnet for 
diskusjon om sentrale spørsmål knyttet til mandat og organisering; 

- SRYs rolle som rådgivende organ 
- Dagsorden for møtene/prioritering av saker 
- Mandatet som styringsverktøy 
- Innføring av eventuelle forvaltningsoppgaver 
- Organisering av ledelse og sekretariat 

 
I diskusjonen takket SRY for den gode tilbakemeldingen fra KD og trakk frem flere punkter. Det 
ble blant annet påpekt at SRY i større grad bør se fagopplæringen utenfra og diskutere hvordan 
yrkesopplæringen henger sammen med yrkeslivet og kompetansebehov. Det ble nevnt av flere at 
SRY kan bli bedre til å påvirke de langsiktige politiske utviklingstrekkene, og rådet bør sette seg 
egne mål knyttet til valgte fokusområder. I den sammenheng ble det etterlyst et eget budsjett til 
bruk til blant annet egne utredninger. Dagsorden ble beskrevet som for sekretariatstyrt, men 
dette kunne også henge sammen med at SRYs medlemmer i for liten grad fremmer egne saker. 
Det var diskusjon knyttet til ledervervenes organisatoriske tilhørighet. 
 
Kjersti Flåten takket for innspillene og informerte om den videre prosessen: Tidlig i mars vil KD 
sende brev til organisasjonene om representasjon i SRY og be om skriftlige kommentarer til 
mandatet.  
 
Sekretariatet minnet om at arbeidsmåter i SRY vil diskuteres i egen sak i aprilmøtet.  
 
Vedtak 
 
SRY slutter seg til fremdriftsplanen for nyoppnevningen av SRY med de kommentarer som ble gitt 
i møtet. 
 

SRY-sak 06-01-2012 – Nyoppnevning av faglige råd 2012 – 2016 
 
Karl Gunnar Kristiansen fra Udir innledet. I september 2012 skal faglige råd oppnevnes av 
Utdanningsdirektoratet for en ny fireårsperiode (jf. opplæringsloven § 12-2). Kristiansen ga en 
oppsummering av innspillene som partene i arbeidslivet og de faglige rådene har gitt på antall 
råd, sammensetning, rådsstruktur og mandat. Flere organisasjoner og faglige råd ønsker blant 
annet at det etableres faglige utvalg med spisskompetanse for å ivareta den faglige bredden. 

Noen stikkord fra diskusjonen: 
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• Det er ønskelig at direktoratet, på samme måte som ved forrige oppnevning, inviterer til 
et forhandlingsmøte om antall medlemmer i rådene. 

• Elevorganisasjonen (EO) bør representere både elever og lærlinger. 
• EO ønsker å endre sin status fra observatør til ordinært medlem med stemmerett.  
• I mandatet bør det beskrives en riktig balanse mellom SRY og de faglige rådene. 
• Representasjon i fellesmøtene mellom ledere og nestledere til SRY og de faglige rådene er 

en utfordring og et problem, i og med at det i hovedsak er representanter fra LO og NHO 
deltar på disse møtene siden disse organisasjonene i de aller fleste rådene innehar leder- 
og nestledervervene. 

Karl Gunnar Kristiansen takket for innspillene og oppsummerte med å si at det er noen vanskelige 
prinsipielle spørsmål vi skal ta stilling til. Men gode innspill fra organisasjonene gir et veldig godt 
grunnlag for å gjøre de endringene som er nødvendige. 

 
Vedtak 
 
SRY slutter seg til fremdriftsplanen for nyoppnevningen av de faglige rådene med de 
kommentarene som ble gitt i møtet. 
 

SRY-sak 07-01-2012 – SRYs rapport 2008 – 2012 
 
Det ble i SRYs forrige periode (2004 – 2008) utarbeidet en rapport med en beskrivelse av de 
sentrale sakene SRY behandlet. Denne inkluderte organisasjonenes egne vurderinger og 
refleksjoner av rådets arbeid i perioden. SRY ønsker å videreføre denne praksisen for den 
inneværende perioden. I diskusjonen ble det blant annet nevnt at det i tillegg til SRYs egen 
rapport bør gjøres en evaluering av den jobben SRY gjør. 
 
 
Vedtak 
 
Det utarbeides en rapport for SRY for perioden 2008 – 2012. 
 
SRY vedtar følgende disposisjon på rapporten: 
 

1. Oppnevning av SRY for perioden 2008 – 2012 
2. Sentrale saker i perioden 2008 – 2012 

a. Forskning og dokumentasjon 
b. Kvalitet 
c. Frafall 
d. Internasjonalt arbeid 

3. SRYs vurdering av perioden 
a. Nye retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og Udir 

4. Framtidige oppgaver og utfordringer 
5. Vedlegg 

 

4. Ledelsen i Utdanningsdirektoratet orienterer om sentrale saker Udir jobber 
med 
 
Erik Bolstad Pettersen orienterte om følgende saker: 
 

• Høring om endring i fag- og timefordelingen i engelsk og norsk for elever på yrkesfaglige 
utdanningsprogram 
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• Oppdragsbrev 03-12 om å vurdere muligheten for fritak i engelsk i fag- og 
yrkesopplæringen for voksne som ikke har tatt grunnskolen i Norge.  
 

Utdanningsdirektoratet har nylig mottatt oppdragsbrevet og fristen er satt til 1. april. Bolstad 
Pettersen foreslo som en mulighet at arbeidsgruppa til SRY som skal bidra direktoratet i arbeidet 
med å lage retningslinjer for bruk av realkompetansevurdering får i tilleggsoppdrag å svare på 
vegne av SRY. 

 
SRY godtok forslaget, men kommenterte at slike saker bør behandles i møter. SRY anbefalte 
direktoratet om å be departementet om utsatt frist slik at SRY skulle få tid til å gi sine innspill via 
arbeidsgruppen.  

5. Orienteringssaker 
Status i arbeidet med nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for fag- og 
yrkesopplæringen 

Clas Lenz og Erlend Sørensen fra Utdanningsdirektoratet ga en kort orientering.  

Arbeidet med Stortingsmelding 2013 (status i Kunnskapsløftet) 
 
Kjersti Flåten ga en orientering om status i arbeidet med en stortingsmelding om status i 
Kunnskapsløftet (arbeidstittel: Kunnskapsløftet 2013). Fag- og yrkesopplæringen blir et sentralt 
tema i meldingen. Det er ikke avklart om fagopplæring for voksne blir en del av meldingen. Det 
er ønskelig å bruke SRY som et diskusjonsforum. Junimøtet ville vært et fint tidspunkt for en 
første diskusjon med SRY, og det ville jo også vært en fin start for det nyoppnevnte 
samarbeidsrådet. Det vil også være aktuelt å invitere SRY til å delta i arbeidsgrupper om ulike 
temaer som f. eks prosjekt til fordypning, fellesfag og studieforberedthet. 

7. Eventuelt 
 

Årshjulet 
• Virke ba om at en til april-møtet setter representasjon i yrkesopplæringsnemndene på 

dagsorden. 
• Stortingsmelding 2013 bør prege sakskartet for 2012 

 

Orientering om statistikk over godkjente lærekontrakter 
Kjetil Gunnerud Kristoffersen fra Utdanningsdirektoratet orienterte. Siden forrige publisering av 
formidlingstall per 1. september har det skjedd en rekke endringer i måten denne statistikken blir 
laget. Mens en tidligere først og fremst så på formidlingsprosessen, har en nå valgt å fokusere på 
godkjenning av kontrakter. 
 
Tallene viser at per 1. november 2011 var det totalt 22 873 søkere til læreplass. Av disse har 
nesten 15 500 fått godkjent kontrakt. I tillegg har over 800 søkere som hadde skoleplass som 
førsteønske fått godkjent kontrakt. Antall godkjent kontrakter er høyere enn på samme tid i 2010 
og 2009. 
 
SRY ga ros til direktoratet for den store jobben som er gjort med å rydde opp i dette feltet. 
Sidene er nå blitt mere oversiktlige og det er blitt enkelt å finne fram, både hvis en ønsker å se 
på utdanningsprogrammer, på det enkelte lærefag og resultater på fylkesnivå. 
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