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Orienteringsnotater

8/15

Oversikt over godkjente lærebedrifter i perioden 17.10-12.11.2015

Protokoll fra møte 2.11.15 ble godkjent.
Eventuelt:
1. I forbindelse med orienteringen om yrkesopplæringsnemndas rolle, oppgaver, mandat og
forventninger, fremmet Nina Solli (NHO) følgende forslag:
I orientering om Yrkesopplæringsnemndas rolle går det frem om orienteringen «saksflyt
i fylkeskommunen» at « innstillende organ/vedtaksorgan kan ta hensyn til rådene eller
ikke» Yrkesopplæringsnemnda kjenner til at det er ulik praksis i nemndene i ulike fylker
på hvorvidt Yrkesopplæringsnemndas råd blir hensynstatt. Yrkesopplæringsnemnda ber
om at Akershus fylkeskommune styrker Yrkesopplæringsnemndas rolle og tar hensyn til
nemndas råd i slike saker vi blir involvert i.
Nemnda ga sin tilslutning til forslaget mot en stemme (H)
2. Møteplan 2016
John Arve orienterte om fellesmøte med Oslo: 25.4, 29.8 og 5.12.
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Saker til behandling
17/15 Tilstandsrapport for videregående opplæring skoleåret 2014 - 2015
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 30.11.2015
Innstilling
“Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus, skoleåret 2014-2015” vedtas
Utvalgets behandling:
Representanten Nina Solli (NHO)fremmet følgende forslag:
Tilstandsrapporten for vgs i Akershus skoleåret 2014-2015. YON er bekymret for det høye
fraværet ved enkelte skoler i Akershus.
Leder Kari Hauge (LO) foreslo å ta saken til orientering, og fikk sin tilslutning til det.
Leder foreslo også at forslaget fra Solli følger saken i den videre behandling og fikk sin
tilslutning til det.
Votering:
Hauges forslag ble enstemmig vedtatt.
Yrkesopplæringsnemndas råd:
Saken tas til orientering.
Forslag som følger saken:
Tilstandsrapporten for vgs i Akershus skoleåret 2014-2015. Yrkesopplæringsnemnda er
bekymret for det høye fraværet ved enkelte skoler i Akershus

18/15 Strategiplan for yrkesfagløftet
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 30.11.2015
Innstilling
Strategiplanen for yrkesfagløftet skal ivareta følgende formål og hovedsatsinger:
A. Øke antall fagarbeidere dimensjonert etter arbeidslivets behov
B. Fylkesrådmannen utarbeider en rullerende tiltaksplan basert på følgende hovedmål:
1. Andelen elever som søker yrkesfaglige utdanningsprogram som leder til yrker som
arbeidslivet har behov for skal økes
2. Andelen elever på yrkesfaglig Vg2 som har overgang til læreplass skal økes
3. Helheten i det 13-årige opplæringsløpet skal sikres

C. Tiltak og satsinger i yrkesfagløftet evalueres årlig.
Utvalgets behandling:
Ingeborg Lundsvoll ga en kort orientering.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Yrkesopplæringsnemndas råd:
Strategiplanen for yrkesfagløftet skal ivareta følgende formål og hovedsatsinger:
A. Øke antall fagarbeidere dimensjonert etter arbeidslivets behov
B. Fylkesrådmannen utarbeider en rullerende tiltaksplan basert på følgende hovedmål:
1. Andelen elever som søker yrkesfaglige utdanningsprogram som leder til yrker som
arbeidslivet har behov for skal økes
2. Andelen elever på yrkesfaglig Vg2 som har overgang til læreplass skal økes
3. Helheten i det 13-årige opplæringsløpet skal sikres
C. Tiltak og satsinger i yrkesfagløftet evalueres årlig.

19/15 Plan for videregående opplæring 2016
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 30.11.2015
Innstilling
Plan for videregående opplæring 2016 vedtas og skal ivareta følgende hovedsatsinger:
1. Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring i skole og
bedrift.
2. Akershusskolen har en forbedret kvalitetssikring av opplæringen, slik at alle lærer mer.
3. Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser.
Utvalgets behandling:
Fylkesdirektør John Arve Eide ga en kort orientering.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Yrkesopplæringsnemndas råd:
Plan for videregående opplæring 2016 vedtas og skal ivareta følgende hovedsatsinger:
1. Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring i skole og
bedrift.
2. Akershusskolen har en forbedret kvalitetssikring av opplæringen, slik at alle lærer mer.
3. Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser.

20/15 Opplæringstilbudet 2016-2017
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 30.11.2015
Innstilling
1. I opplæringsåret 2016–2017 gir Akershus fylkeskommune tilbud om videregående
opplæring i henhold til vedlagte tabeller.
2. Når resultatet av søkningen foreligger, justeres opplæringstilbudet i henhold til
søkemønsteret og innenfor de økonomiske rammene fastsatt i Økonomiplan 2016–
2019.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Yrkesopplæringsnemndas råd:
1. I opplæringsåret 2016–2017 gir Akershus fylkeskommune tilbud om videregående
opplæring i henhold til vedlagte tabeller.
2. Når resultatet av søkningen foreligger, justeres opplæringstilbudet i henhold til
søkemønsteret og innenfor de økonomiske rammene fastsatt i Økonomiplan 2016–
2019.

21/15 Kompetanseheving av yrkesfaglærere
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 30.11.2015
Innstilling



Yrkesopplæringsnemnda gir sin tilslutning til fylkesdirektørens kompetansehevingplan
for yrkesfaglærere.
Det vil legges fram en sak for yrkesopplæringsnemnda høsten 2016 om framdrift og
resultater i satsingen.

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Yrkesopplæringsnemndas vedtak:
 Yrkesopplæringsnemnda gir sin tilslutning til fylkesdirektørens kompetansehevingsplan
for yrkesfaglærere.
 Det vil legges fram en sak for yrkesopplæringsnemnda høsten 2016 om framdrift og
resultater i satsingen.

22/15 Rekruttering av prøvenemndsmedlemmer i Akershus fylkeskommune i perioden
2016-2019 – innspill fra Yrkesopplæringsnemnda i møtet den 5. okt. 2015
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 30.11.2015
Innstilling
Yrkesopplæringsnemnda tar saken til orientering, og underretter sine organisasjoner i
arbeidslivet.
Utvalgets behandling:
Yrkesopplæringsnemnda ønsker en orientering om prøvenemnder i neste møte.
Nye oppdaterte lister sendes yrkesopplæringsnemnda.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Yrkesopplæringsnemndas vedtak:
Yrkesopplæringsnemnda tar saken til orientering, og underretter sine organisasjoner i
arbeidslivet.
Det gis en orientering i neste møte.

23/15 Oppnevning av representanter fra fylkestinget og yrkesopplæringsnemnda til
deltakelse i arbeidsgruppe for planlegging av konferanse for styrket samarbeid skolenæringsliv-universitet og høyskolesektoren
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 30.11.2015
Innstilling
1. Hovedutvalget for utdanning og kompetanse fremmer forslag til to representanter,
herunder leder, som skal delta i styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av
konferanse høst 2016, for styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og
høyskolesektoren.
2. Hovedutvalget for plan, næring og miljø fremmer forslag til to representanter som skal
delta i styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av konferanse høst 2016, for
styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren.
3. Yrkesopplæringsnemnda fremmer forslag til en representant som skal delta i
styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av konferanse høst 2016, for styrket
samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren.

Utvalgets behandling:
Kari Hauge (LO) fremmet Siri Baastad som representant til å delta i styringsgruppe for
planlegging og gjennomføring av konferanse høst 2016, for styrket samarbeid skole-næringslivuniversitet og høyskolesektoren.

Votering:
Hauges forslag ble enstemmig vedtatt.
Yrkesopplæringsnemndas råd:
Yrkesopplæringsnemnda fremmet Siri Baastad (NHO) som representant som skal delta i
styringsgruppe for planlegging og gjennomføring av konferanse høst 2016, for styrket
samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren.

Orienteringsnotater
8/15 Oversikt over godkjente lærebedrifter i perioden 17.10-12.11.2015
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 30.11.2015
Utvalgets behandling:
Notat ble tatt til orientering.

