Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.11.2015
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen
03.11.2015
15:00 – 16:45

1

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Arne-Rune Gjelsvik
Leder
Lise Hagen Rebbestad
Nestleder
Øyvind Rideng
Medlem
Amit Ighani
Medlem
Ida Ohme Pedersen
Medlem
Tord Hustveit
Medlem
Eline Stokstad Oserud
Medlem
Astrid-Therese Theisen
Medlem
Ina Rangønes Libak
Medlem
Jørn Fraurud
Medlem
Kristin Antun
Medlem

Representerer
FRP
H
H
H
FRP
V
SP
KRF
AP
AP
MDG

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Helga Hustveit
Jens-Petter Hagen
Marianne Ecker
Elin Maria L'Estrange

Representerer
AP
AP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Jens-Petter Hagen
Medlem
Elin Maria L'Estrange
Medlem

Representerer
AP
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
John Arve Eide
Hilde Kløvfjell
Guri Færder
Erik Heier
Trude Remme

Stilling
Fylkesdirektør, videregående opplæring
Regiondirektør
Regiondirektør
Regiondirektør
Utvalgssekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

44/15

Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i
videregående opplæring.

45/15

Høring - Forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften

46/15

Fra powerpoint til innovativ, aktiv og forpliktende IKT-bruk

47/15

Evaluering av Akershus fylkeskommunes deltakelse i NDLA

48/15

Læreplaner for fellesfag på yrkesfaglige utdanningsprogram

49/15

Folkevalgtopplæring i hovedutvalgene

50/15

Årsberetning for Foreningen Ungt Entreprenørskap i Akershus 2014
Referatsaker

4/15

Orientering om vedtatt politisk møteplan for 2016

Innledningsvis presenterte fylkeselevrådet seg selv.
Videre ble det gitt orientering om følgende saker som skal behandles i desember:
1. Tilstandsrapport for videregående opplæring skoleåret 2014 - 2015 (Sendes ut nå)
2. Strategiplan for yrkesfagløftet (sendes ut nå)
3. Plan for videregående opplæring 2016 (sendes ut ca. 20. november)
Til sist ble det gitt en orientering om økonomiplanen.
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Saker til behandling
44/15 Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i
videregående opplæring.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 03.11.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkestinget vedtar handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
slik den foreligger.
Utvalgets behandling:
Representanten Amit Ighani (H) fremmet alternativt forslag på vegne av H og KRF:
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse ber om at saken sendes tilbake til administrasjonen.
Handlingsplanen må inneholde tydeligere oversikt over hvilke tiltak som skal settes inn i
Akershusskolen for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.
Utvalget ber også om at handlingsplanen analyserer hvilken rolle religion, livssyn og politikk
spiller inn i radikaliseringsprosesser, og at det foreslås konkrete tiltak og strategier på hvordan
de videregående skolene kan samarbeide med relevante religiøse, livssynsorienterte og politiske
organisasjoner, for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.
Votering:
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling og forslaget fremmet av Ighani (H)
ble fylkesrådmannens innstilling vedtatt med 8 mot 5 stemmer (H, SP og KRF).
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fylkestinget vedtar handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
slik den foreligger.

45/15 Høring - Forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 03.11.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Hovedutvalget for utdanning og kompetanse støtter Kunnskapsdepartementets forslag til
endringer i fagskoleloven og studentkvalitetsforskriften. Det er viktig å likestille
fagskolestudenter med studenter innen annen høyere utdanning, slik at de har samme rettigheter
og plikter.
Utvalgets behandling:
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Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalget for utdanning og kompetanse støtter Kunnskapsdepartementets forslag til
endringer i fagskoleloven og studentkvalitetsforskriften. Det er viktig å likestille
fagskolestudenter med studenter innen annen høyere utdanning, slik at de har samme rettigheter
og plikter.

46/15 Fra powerpoint til innovativ, aktiv og forpliktende IKT-bruk
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 03.11.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Arbeidet med å heve lærernes kompetanse organiseres i hovedsak som skolebasert
kompetanseutvikling, kjennetegnet ved at alle lærere og ledere deltar,
kompetansehevingen skjer i hovedsak på skolen i lærende fellesskap, og eksterne
kompetansemiljøer trekkes inn i skolen.
2. Eksisterende tiltak og nettverkssamarbeid knyttes i sterkere grad til organiseringen
skolebasert kompetanseutvikling. Dette gjelder blant annet DinA-ordningen, der lærere
med god IKT-kompetanse frikjøpes til å yte bistand til lokal kompetanseheving ved alle
skolene, arbeidet i fagnettverkene og lærerkurs i grunnleggende ferdigheter.
3. Fylkesrådmannen vurderer behovet for felles opplæringsprogram for rektorer og
eventuelt ledergrupper, der digital kompetanse, forståelse for hvordan teknologien
påvirker skolen og hvilke konsekvenser dette får for ledelse av en læringsbedrift, vil
være sentrale temaer.

Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Rideng (H) fremmer tilleggsforslag på vegne av H:
Nytt punkt 4:
Bruk av programvare fra NDLA legges inn som en del av opplæringen.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Rideng (H) ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og komptanse:
1. Arbeidet med å heve lærernes kompetanse organiseres i hovedsak som skolebasert
kompetanseutvikling, kjennetegnet ved at alle lærere og ledere deltar,
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kompetansehevingen skjer i hovedsak på skolen i lærende fellesskap, og eksterne
kompetansemiljøer trekkes inn i skolen.
2. Eksisterende tiltak og nettverkssamarbeid knyttes i sterkere grad til organiseringen
skolebasert kompetanseutvikling. Dette gjelder blant annet DinA-ordningen, der lærere
med god IKT-kompetanse frikjøpes til å yte bistand til lokal kompetanseheving ved alle
skolene, arbeidet i fagnettverkene og lærerkurs i grunnleggende ferdigheter.
3. Fylkesrådmannen vurderer behovet for felles opplæringsprogram for rektorer og
eventuelt ledergrupper, der digital kompetanse, forståelse for hvordan teknologien
påvirker skolen og hvilke konsekvenser dette får for ledelse av en læringsbedrift, vil være
sentrale temaer.
4. Bruk av programvare fra NDLA legges inn som en del av opplæringen.

47/15 Evaluering av Akershus fylkeskommunes deltakelse i NDLA
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 03.11.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Akershus fylkeskommune fortsetter sin deltakelse i Nasjonal Digital Læringsarena –
NDLA - med et bidrag på 425 kr per elev per år.
2. En ny evaluering av fylkeskommunens deltakelse i NDLA legges fram høsten 2017.
3. Fylkesrådmannen skal arbeide systematisk ut mot skolene for å øke kjennskapen til og
bruken av læremidlene fra NDLA.

Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Rideng (H) fremmer forslag til nytt punkt 2 på vegne av H:
Nytt punkt 2:
En ny evaluering av fylkeskommunens deltakelse i NDLA legges fram høsten 2016.
Som en del av dette ønskes:
- Bedre statistikk over bruk i Akershus fordelt på fagområder.
- Innspill på hvordan Oslo også kan motiveres til å delta i NDLA. Som en del av dette
ønskes en evaluering av om det bør innføres en form for tilgangskontroll.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 fikk to stemmer og falt (SV og V).
 Første setning i Ridengs (H) forslag ble enstemmig vedtatt.
 Første strekpunkt i Ridengs (H) forslag ble enstemmig vedtatt.
 Andre strekpunkt i Ridengs (H) forslag ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (Ap, SV, MDG
og KRF).
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
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1. Akershus fylkeskommune fortsetter sin deltakelse i Nasjonal Digital Læringsarena –
NDLA - med et bidrag på 425 kr per elev per år.
2. En ny evaluering av fylkeskommunens deltakelse i NDLA legges fram høsten 2016. Som
en del av dette ønskes:
o Bedre statistikk over bruk i Akershus fordelt på fagområder.
o Innspill på hvordan Oslo også kan motiveres til å delta i NDLA. Som en del av
dette ønskes en evaluering av om det bør innføres en form for tilgangskontroll.
3. Fylkesrådmannen skal arbeide systematisk ut mot skolene for å øke kjennskapen til og
bruken av læremidlene fra NDLA.

48/15 Læreplaner for fellesfag på yrkesfaglige utdanningsprogram
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 03.11.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

49/15 Folkevalgtopplæring i hovedutvalgene
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 03.11.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Hovedutvalgets leder, nestleder og én representant fra opposisjonen gis myndighet til å sette
sammen program for folkevalgtopplæring i hovedutvalget til møtet i desember.
Eventuelle utgifter i tilknytning til dette dekkes innenfor budsjettrammen.
Utvalgets behandling:
Representanten Marianne Ecker (Ap) foreslo Ina Libak som medlem fra opposisjonen.
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Representanten Lise Hagen Rebbestad (H) foreslo å legge folkevalgtopplæringen til det
første møtet i hovedutvalget i 2016.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med de fremsatte forslagene, og endringen av fylkesrådmannens
innstilling i disse, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalgets leder, Arne-Rune Gjelsvik (Frp), nestleder, Lise Hagen Rebbestad (H) og Ina
Libak (Ap) gis myndighet til å sette sammen program for folkevalgtopplæring i hovedutvalget til
det første møtet i hovedutvalget i 2016.
Eventuelle utgifter i tilknytning til dette dekkes innenfor budsjettrammen.

50/15 Årsberetning for Foreningen Ungt Entreprenørskap i Akershus 2014
Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse - 03.11.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Årsberetningen 2014 til Foreningen Ungt Entreprenørskap Akershus tas til orientering.

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Årsberetningen 2014 til Foreningen Ungt Entreprenørskap Akershus tas til orientering.
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Referatsaker
4/15 Orientering om vedtatt politisk møteplan for 2016
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