Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 31.01.2017
Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Schweigaardsgt. 4, Galleriet
Fylkestingssalen
31.01.2017
15:00 – 16:30
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Arne-Rune Gjelsvik
Leder
Lise Hagen Rebbestad
Nestleder
Amit Ighani
Medlem
Ida Ohme Pedersen
Medlem
Tord Hustveit
Medlem
Astrid-Therese Theisen
Medlem
Helge Gundersen
Medlem
Jens-Petter Hagen
Medlem
Elin Maria L'Estrange
Medlem
Kristin Antun
Medlem

Representerer
FRP
H
H
FRP
V
KRF
AP
AP
AP
MDG

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Judith Karin Adolfsen
Marianne Røed
Ann-Karin Pettersen

Representerer
H
SP
AP

Møtte for
Øyvind Rideng
Eline Stokstad Oserud
Ina Rangønes Libak

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Øyvind Rideng
Medlem
Ina Rangønes Libak
Medlem
Eline Stokstad Oserud
Medlem
Fra administrasjonen møtte:
Navn
John Arve Eide
Hilde Kløvfjell
Erik Heier
Trude Remme

Representerer
H
AP
SP

Stilling
Fylkesdirektør, videregående opplæring
Regiondirektør, Follo
Regiondirektør, Romerike
Utvalgssekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

1/17

Lokale retningslinjer for overholdelse av «Fraværsgrensen» i de videregående
skolene i Akershus fylkeskommune

2/17

Føring av vikarløse timer i videregående skoler i Akershus fylkeskommune

3/17

Russefeiring og eksamen i Akershus

4/17

Oppfølging av oversendelsesforslag etter fylkestingets behandling av elev- og
lærlingombudets årsmelding 2014 - forsterket oppfølging av lærlinger

5/17

Vurdering av effekten på å forskyve skoledagen i den videregående skole til fordel
for kollektivtransport og fremkommelighet

6/17

Akershusstatistikk nr. 1-2017, Inntak til videregående skole og formidling til
læreplass - skoleåret 2016-2017

7/17

Bedre samarbeid mellom rådgiverne i grunnskolen og videregående skole med
fokus på fagutdanning

8/17

Oppstart av arbeid med Regional plan for kompetanse
Orienteringsnotater

1/17

Klagebehandling av karakterer skoleåret 2015-16
Referatsaker

1/17

Referater fra fylkeselevrådet

Innkallingen ble godkjent. Protokollen fra møtet i desember 2016 ble godkjent.
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Innledningsvis var det en orientering om kullansvar.
Eventuelt:
Hovedutvalget besluttet å dra på to skolebesøk i løpet av 2017:



14. mars til Rosenvilde videregående skole
17. oktober til Jessheim videregående skole.
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Saker til behandling
1/17 Lokale retningslinjer for overholdelse av «Fraværsgrensen» i de videregående skolene
i Akershus fylkeskommune
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 31.01.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkestinget ber administrasjonen utarbeide lokale retningslinjer for overholdelse av
fraværsgrensen i de videregående skolene i Akershus fylkeskommune. Dette vedtaket erstatter
vedtaket i fylkestingssak 13/16 om at administrasjonen skal utarbeide lokale forskrifter for
overholdelse av fraværsgrensen.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkestinget ber administrasjonen utarbeide lokale retningslinjer for overholdelse av
fraværsgrensen i de videregående skolene i Akershus fylkeskommune. Dette vedtaket erstatter
vedtaket i fylkestingssak 13/16 om at administrasjonen skal utarbeide lokale forskrifter for
overholdelse av fraværsgrensen.

2/17 Føring av vikarløse timer i videregående skoler i Akershus fylkeskommune
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 31.01.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkesrådmannen fortsetter å følge opp skolenes bruk av vikarløse timer gjennom
regiondirektørenes jevnlige og tette dialoger med skolene.
Utvalgets behandling:
Representanten Elin L’Estrange (AP) fremmet tilleggsforslag:
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse behandler definisjonen av vikarløse timer på nytt i
sak i løpet av 2017.
Votering:



Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fremmet av L’Estrange (AP) fikk 5 stemmer (AP og MDG) og falt.
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Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkesrådmannen fortsetter å følge opp skolenes bruk av vikarløse timer gjennom
regiondirektørenes jevnlige og tette dialoger med skolene.

3/17 Russefeiring og eksamen i Akershus
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 31.01.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkesrådmannen ved deltakelse av fylkesdirektøren for videregående opplæring følger opp
fylkestingets verbalvedtak om eksamener i god tid før 17. mai i arbeidsgruppen som er nedsatt
av Kunnskapsdepartementet.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkesrådmannen ved deltakelse av fylkesdirektøren for videregående opplæring følger opp
fylkestingets verbalvedtak om eksamener i god tid før 17. mai i arbeidsgruppen som er nedsatt
av Kunnskapsdepartementet.

4/17 Oppfølging av oversendelsesforslag etter fylkestingets behandling av elev- og
lærlingombudets årsmelding 2014 - forsterket oppfølging av lærlinger
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 31.01.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Oppfølgingen av lærlinger og lærekandidater forsterkes gjennom å:
 ta i bruk digitale verktøy som gjør at det blir enklere for lærlinger og lærekandidater å
kontakte fylkeskommunen ved behov
 avsette ressurser til arbeid med å få flere bedrifter til å bli medlem i opplæringskontorer
og intensivere oppfølgingen av de bedriftene som velger å stå utenfor
 styrke instruktøropplæringen ved å tilby flere bransjetilpassede kurs og innføre
e-læringsmoduler
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avsette ressurser til arbeid med å øke svarprosenten i lærling- og
lærebedriftsundersøkelsen
flytte forvaltningsoppgaver innen fagopplæringsfeltet fra veiledningssentrene til
fylkesadministrasjonen, slik at det blir frigitt ressurser til oppfølgingen av lærlinger og
lærekandidater regionalt
utvide prosjektet med lærlingkoordinatorer til ytterligere fem skoler

Utvalgets behandling:
Representanten Ida Ohme Pedersen (FRP) fremmet tilleggsforslag på vegne av FRP, H, V
og SP:
Nye kulepunkt:
 Arbeide for å redusere antall lærlinger som opplever mangel på sosial trivsel.
 Evaluering gjennomføres om 2 år.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag med tilleggsforslaget fra Pedersen (FRP) ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Oppfølgingen av lærlinger og lærekandidater forsterkes gjennom å:
 ta i bruk digitale verktøy som gjør at det blir enklere for lærlinger og lærekandidater å
kontakte fylkeskommunen ved behov
 avsette ressurser til arbeid med å få flere bedrifter til å bli medlem i opplæringskontorer
og intensivere oppfølgingen av de bedriftene som velger å stå utenfor
 styrke instruktøropplæringen ved å tilby flere bransjetilpassede kurs og innføre
e-læringsmoduler
 avsette ressurser til arbeid med å øke svarprosenten i lærling- og
lærebedriftsundersøkelsen
 flytte forvaltningsoppgaver innen fagopplæringsfeltet fra veiledningssentrene til
fylkesadministrasjonen, slik at det blir frigitt ressurser til oppfølgingen av lærlinger og
lærekandidater regionalt
 utvide prosjektet med lærlingkoordinatorer til ytterligere fem skoler
 Arbeide for å redusere antall lærlinger som opplever mangel på sosial trivsel.
 Evaluering gjennomføres om 2 år.

5/17 Vurdering av effekten på å forskyve skoledagen i den videregående skole til fordel
for kollektivtransport og fremkommelighet
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 31.01.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
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1. Fylkestinget anbefaler ikke å forskyve skoledagen vesentlig, da det ut fra utredningen viser at
en forskyving av skoledagen i den videregående skole i Akershus har liten effekt på
kollektivtransporten og framkommelighet.
2. Fylkestinget anbefaler at transportører og de videregående skolene har en god dialog om
mindre forskyvninger, slik at forståelsen for god ressursutnyttelse av kollektivtrafikken blir et
felles mål.

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:

1. Fylkestinget anbefaler ikke å forskyve skoledagen vesentlig, da det ut fra utredningen viser at en
forskyving av skoledagen i den videregående skole i Akershus har liten effekt på
kollektivtransporten og framkommelighet.
2. Fylkestinget anbefaler at transportører og de videregående skolene har en god dialog om
mindre forskyvninger, slik at forståelsen for god ressursutnyttelse av kollektivtrafikken blir et
felles mål.

6/17 Akershusstatistikk nr. 1-2017, Inntak til videregående skole og formidling til
læreplass - skoleåret 2016-2017
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 31.01.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
«Akershusstatistikk nr. 1-2017, Inntak til videregående skole og formidling til læreplass skoleåret 2016-2017» vedtas slik den foreligger.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
«Akershusstatistikk nr. 1-2017, Inntak til videregående skole og formidling til læreplass skoleåret 2016-2017» vedtas slik den foreligger.
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7/17 Bedre samarbeid mellom rådgiverne i grunnskolen og videregående skole med fokus
på fagutdanning
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 31.01.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
For å bedre samarbeidet mellom rådgiverne i grunnskolen og videregående skole innen
fagutdanning ber fylkestinget fylkesrådmannen om å:







Vurdere muligheten for å organisere et felles utdanningstorg.
Tilby skolebesøk i alle fylkets ungdomsskoler.
Tilby orientering om yrkesfag og fagopplæring på foreldremøter på grunnskolenivå.
Tilby orientering om yrkesfag og fagopplæring for kontaktlærere og lærere på grunnskolenivå.
Lage informasjonsvideoer om utdanningsmuligheter innen yrkesfagene.

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
For å bedre samarbeidet mellom rådgiverne i grunnskolen og videregående skole innen
fagutdanning ber fylkestinget fylkesrådmannen om å:







Vurdere muligheten for å organisere et felles utdanningstorg.
Tilby skolebesøk i alle fylkets ungdomsskoler.
Tilby orientering om yrkesfag og fagopplæring på foreldremøter på grunnskolenivå.
Tilby orientering om yrkesfag og fagopplæring for kontaktlærere og lærere på grunnskolenivå.
Lage informasjonsvideoer om utdanningsmuligheter innen yrkesfagene.

8/17 Oppstart av arbeid med Regional plan for kompetanse
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 31.01.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkesutvalget vedtar rammene for arbeidet med Regional plan for kompetanse som beskrevet i
saken.
Utvalgets behandling:
Representanten Kristin Antun (MDG) fremmer tilleggsforslag:
Følgende legges inn som et av delmålene i planen:
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En ny regional plan for kompetanse må ha som et sentralt fokus hvordan vi skal skape en
satsning som fremmer det grønne skiftet i Akershus. Planen må også bidra til at vi får den
kompetansen vi trenger for å opprettholde og videreutvikle et mer bærekraftig samfunn, som
blant annet ivaretar nødvendige klima- og miljøhensyn.
Votering:



Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fremmet av Antun (MDG) fikk 5 stemmer (AP og MDG) og falt.

Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkesutvalget vedtar rammene for arbeidet med Regional plan for kompetanse som beskrevet i
saken.
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Orienteringsnotater
1/17 Klagebehandling av karakterer skoleåret 2015-16
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 31.01.2017
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.
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Referatsaker
1/17 Referater fra fylkeselevrådet
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