Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Yrkesopplæringsnemnda 29.02.2016

Møtested:
Rom:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4
Fylkestingssalen
29.02.2016
13:00 – 14:05

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Siri Baastad
Leder
Lise Hagen Rebbestad
Medlem
Jens-Petter Hagen
Medlem
Ann-Christin Holtet
Medlem
Torbjørn Ness
Medlem
Hans-Markus Jensvold
Medlem
Kverneng
Marit Fulland Danielsen
Medlem

Representerer
NHO
H
AP
VIRKE
LO
Elev
UF

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Inge Solli
Arne-Rune Gjelsvik
Berit Madsen
Kari Hauge

Representerer
KS
LO

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Arne-Rune Gjelsvik
MEDL
Kari Hauge
Nestleder
Jonill Engesæter
Medlem

Representerer
KS
LO
YS

Fra administrasjonen møtte:
Navn
John Arve Eide
Kristin Monsen
Lill Sørvik

Stilling
Fylkesdirektør
Fagsekretær
Utvalgssekretær

Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

7/16

Evaluering av oppfølgingstjenesten i Akershus

8/16

Tildeling av statuett for årets beste fag eller svenneprøve 2015 (unntatt offentlighet
etter § 26)

Orienteringsnotater
2/16

Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 9.januar til 5. februar 2016

Eventuelt
1. Protokoll fra møte 01.02.16 ble godkjent.
2. Orientering om skolekonkurranser v/ Peggy Lindesteg
Møteleder Siri Baastad fremmet forslag:
Yrkesopplæringsnemnda ber administrasjonen om å komme tilbake med en sak når det
gjelder invitasjonen fra Worldskills om å arrangere NM i Worldskills i Akershus.
Yrkesopplæringsnemnda ber også om en vurdering på kostnadsramme og om hva som
vil være gevinsten av et slikt arrangement for AFK i denne saken. Forslaget fikk
enstemmig tilslutning fra yrkesopplæringsnemnda.
3. Møtetidspunkt for yrkesopplæringsnemnda endres til kl 14.00 med unntak av
fellesmøtene med Oslo kommune.

Saker til behandling
7/16 Evaluering av oppfølgingstjenesten i Akershus
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 29.02.2016
Innstilling
1 Fylkestinget tar evalueringsrapporten om oppfølgingstjenesten i Akershus 2015 til etteretning.
2 Fylkesadministrasjonen utreder muligheten for nye tiltak for ungdom som har dårlige
forutsetninger for skole og arbeid i egne skoler og arbeidsmarkedsbedrifter deleid av Akershus
fylkeskommune.
3 Akershus fylkeskommunes samarbeid med NAV videreutvikles med intensjon om økning i
antall skoler som har NAV i skole.
4 Oppfølgingstjenesten skal arbeide forebyggende med avklaringsmøter og
med tidligere OT ungdom som nå er elever.

Utvalgets behandling:
Morten Ellingsen ga en kort orientering.
Leder, Siri Baastad (NHO) fremmet følgende forslag på vegne av LO/NHO:
Fylkestinget definerer forebygging som oppfølging av elever som står i fare for å falle fra. Dette
arbeidet må prioriteres i alle regioner.

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med forslaget fra Baastad ble enstemmig vedtatt.

Yrkesopplæringsnemndas råd:
1 Fylkestinget tar evalueringsrapporten om oppfølgingstjenesten i Akershus 2015 til etteretning.
2 Fylkesadministrasjonen utreder muligheten for nye tiltak for ungdom som har dårlige
forutsetninger for skole og arbeid i egne skoler og arbeidsmarkedsbedrifter deleid av
Akershus fylkeskommune.
3 Akershus fylkeskommunes samarbeid med NAV videreutvikles med intensjon om økning i
antall skoler som har NAV i skole.
4 Oppfølgingstjenesten skal arbeide forebyggende med avklaringsmøter og
med tidligere OT ungdom som nå er elever.
5 Fylkestinget definerer forebygging som oppfølging av elever som står i fare for å falle fra.
Dette arbeidet må prioriteres i alle religioner i fylket.

Orienteringsnotater
2/16 Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 9.januar til 5. februar 2016
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 29.02.2016
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

