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Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
Orienteringer
 Reidar Handelsby fra Sarpsborg kommune ønsket velkommen om holdt en orientering om
fagopplæring i kommunen. Ansatte fra Tingvoll sykehjem og Helsehuset Sarpsborg
orienterte om hvordan de veileder og utdanner lærlinger.





Orientering om søking til videregående opplæring 2015 v/Bjørn Magnus Johansen
Orientering om formidlingsprosessen – oversikt over søkere til læreplass og fag v/Hans
Einar Rustøy Hansen.
Foreløpig orientering om arbeidet med helhetlig fag- og yrkesopplæring i Østfold v/Jim
Lindquist.
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PS 8/2015 Søking og justering av klasseordningen skoleåret 2015-2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.
3.

Fylkesrådmannens gjennomgang av søkingen og konsekvenser tas til orientering.
Fylkesrådmannen igangsetter evaluering av YSK (yrkes- og
studiekompetanseordningen) før søkingen til skoleåret 2016/2017.
Fylkesrådmannen fremlegger oppfyllingsgraden av elevplasser etter ajourholdet 1
oktober.

Yrkesopplæringsnemndas behandling:
Representanten Ulf Lervik fremmet forslag til nytt punkt 4:
Yrkesopplæringsnemnda ber om at service- og samferdsel ved Mysen videregående skole ses
opp imot mulighet for lærlingplasser.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med Ulf Lerviks forslag ble enstemmig vedtatt.

Yrkesopplæringsnemndas uttalelse 14.04.2015:
1.
2.
3.
4.

Fylkesrådmannens gjennomgang av søkingen og konsekvenser tas til orientering.
Fylkesrådmannen igangsetter evaluering av YSK (yrkes- og
studiekompetanseordningen) før søkingen til skoleåret 2016/2017.
Fylkesrådmannen fremlegger oppfyllingsgraden av elevplasser etter ajourholdet 1
oktober.
Yrkesopplæringsnemnda ber om at service- og samferdsel ved Mysen videregående
skole ses opp imot mulighet for lærlingplasser.

PS 9/2015 Helhetlig fag- og yrkesopplæring i Østfold
Fylkesdirektørens forslag til vedtak
Fylkesdirektøren inviterer yrkesopplæringsnemnda til å komme med innspill i det videre
arbeidet med helhetlig fag og yrkesopplæring innenfor rammen av prosjektets mandat.

Yrkesopplæringsnemndas behandling:
Representanten Ulf Lervik fremmet følgende forslag:
 Nedsette en arbeidsgruppe bestående av AU i yrkesopplæringsnemnda.
 Igangsette og gjennomføre lærling stafett der mange arbeidsplasser kontaktes pr. telefon.
 Utarbeide en egen mediestrategi.
 Arrangere aktiviteter og aksjoner i samarbeid med markedsføringsbyråer.
 Videreutvikle og utrede muligheten for flere prosjekter for «vanskelig formidlingsbare»,
blant annet sammen med NAV.
 Igangsette egne tiltak for offentlig sektor.
















Arrangere en stor «kick off» konferanse for bransjeforeninger, fagforeninger, politikere,
tillitsvalgte, ledere, administrasjon med flere for å sammen koordinere offensiven og
dugnad for flere lærlingplasser.
Kreve lærlingeklausuler med krav om at tilbyder er godkjent opplæringsbedrift med
lærling inne i alle offentlige anbud i Østfold.
Jobbe for økte tilskudd og stimuleringstilskudd for nye lærebedrifter.
Utrede stimuleringstilskudd for arbeidsplasser som tar inn flere lærlinger, spesielt i
kategorien «vanskelig formidlingsbare».
Søke om prøveprosjekter og ekstramidler til tiltak som for eksempel
hospiteringsordninger.
Evaluere prøveordningene med vg3.
Utrede muligheten for å gi alle rett. Også de som har mistet ungdomsretten sin og ikke
har voksenrett da de er under 25 år.
Igangsette og støtte egne tiltak gjennom opplæringskontorene og partene i arbeidslivet.
Igangsette prosjekt for å gjøre flere elever formidlingsbare.
Jobbe for å likestille alle søkere både voksne og ungdommer, med og uten rett.
Videreføre og forsterke tiltak som for eksempel sommerskole, aksjon aktiv søker,
lærlingeløftet mm.
Kartlegge framtidig behov for fagarbeidere i Østfold og tegne flere intensjonsavtaler.
Igangsette prosjekter og aksjoner ut mot arbeidsplassene for å øke lærlingeinntaket.
Gjennomgå tidligere kampanjer, aksjoner og arbeidsmåter fra oppstarten av reform 94.

Votering:
Ulf Lerviks forslag til innspill ble enstemmig vedtatt.

Yrkesopplæringsnemndas vedtak 14.04.2015:
Yrkesopplæringsnemnda har følgende innspill i det videre arbeidet med helhetlig fag og
yrkesopplæring:
 Nedsette en arbeidsgruppe bestående av AU i yrkesopplæringsnemnda.
 Igangsette og gjennomføre lærling stafett der mange arbeidsplasser kontaktes pr. telefon.
 Utarbeide en egen mediestrategi.
 Arrangere aktiviteter og aksjoner i samarbeid med markedsføringsbyråer.
 Videreutvikle og utrede muligheten for flere prosjekter for «vanskelig formidlingsbare»,
blant annet sammen med NAV.
 Igangsette egne tiltak for offentlig sektor.
 Arrangere en stor «kick off» konferanse for bransjeforeninger, fagforeninger, politikere,
tillitsvalgte, ledere, administrasjon med flere for å sammen koordinere offensiven og
dugnad for flere lærlingplasser.
 Kreve lærlingeklausuler med krav om at tilbyder er godkjent opplæringsbedrift med
lærling inne i alle offentlige anbud i Østfold.
 Jobbe for økte tilskudd og stimuleringstilskudd for nye lærebedrifter.
 Utrede stimuleringstilskudd for arbeidsplasser som tar inn flere lærlinger, spesielt i
kategorien «vanskelig formidlingsbare».
 Søke om prøveprosjekter og ekstramidler til tiltak som for eksempel
hospiteringsordninger.
 Evaluere prøveordningene med vg3.










Utrede muligheten for å gi alle rett. Også de som har mistet ungdomsretten sin og ikke
har voksenrett da de er under 25 år.
Igangsette og støtte egne tiltak gjennom opplæringskontorene og partene i arbeidslivet.
Igangsette prosjekt for å gjøre flere elever formidlingsbare.
Jobbe for å likestille alle søkere både voksne og ungdommer, med og uten rett.
Videreføre og forsterke tiltak som for eksempel sommerskole, aksjon aktiv søker,
lærlingeløftet mm.
Kartlegge framtidig behov for fagarbeidere i Østfold og tegne flere intensjonsavtaler.
Igangsette prosjekter og aksjoner ut mot arbeidsplassene for å øke lærlingeinntaket.
Gjennomgå tidligere kampanjer, aksjoner og arbeidsmåter fra oppstarten av reform 94.

PS 10/2015 Læring og mestring med digitale tjenester - en strategi for god
pedagogisk praksis i Østfold fylkeskommunes videregående skoler 2015 - 2018
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.

Strategien "Læring og mestring med digitale tjenester - En strategi for god pedagogisk praksis i
Østfold fylkeskommunes videregående skoler 2015 - 2018" tas til orientering.
"IKT-Standarden" tas til orientering. IKT-Standarden innarbeides i skolenes rutiner slik at den
utleveres til alle nye elever ved skolestart sammen med utlevert kontrakt for skole-PC.

Yrkesopplæringsnemndas behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Yrkesopplæringsnemndas uttalelse 14.04.2015:
1.
2.

Strategien "Læring og mestring med digitale tjenester - En strategi for god pedagogisk praksis i
Østfold fylkeskommunes videregående skoler 2015 - 2018" tas til orientering.
"IKT-Standarden" tas til orientering. IKT-Standarden innarbeides i skolenes rutiner slik at den
utleveres til alle nye elever ved skolestart sammen med utlevert kontrakt for skole-PC.

PS 11/2015 Høringsuttalelse. Forslag til endringer i bestemmelser om
vurdering og innføring av fraværsgrenser
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune har følgende innspill til forsalget til endringer i bestemmelser om
vurdering og innføring av fraværsgrenser.
Østfold fylkeskommune støtter:
 at det innføres en nasjonal maksimumsgrense for fravær.
 en modell som har en grense på 5 prosent for udokumentert fravær, men at alt fravær
som kan dokumenteres i tråd med reglene i § 3-47 femte ledd, vil ikke omfattes av
fraværsgrensen.






at det bør innføres plikt for skolen til å følge opp fravær.
at det vil regnes som god nok dokumentasjon ved kortere sykefravær, at foresatte eller
elever over 18 år leverer egenmelding.
å fjerne setningen i forskrift til opplæringsloven § 3-3 om lærerens ansvar for å skaffe
tilstrekkelig grunnlag for vurdering.
forslaget om å oppheve § 3-16 og erstatte med en ny. Den nye § 3-16 poengterer det som
allerede ligger inne i dagens forskrift, men tydeliggjør at underveisvurdering og
sluttvurdering skal sees i lys av hverandre.

Østfold fylkeskommune støtter ikke:
 at det skal forskriftsfestes at siste halvårskarakter skal utgjøre en bestemt prosentandel av
standpunktkarakteren.
 modellene som opererer med fraværsgrenser på 10 og 15 prosent, fordi det kan åpne for
en spekulasjoner om «lovlig fravær».

Yrkesopplæringsnemndas behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Yrkesopplæringsnemndas uttalelse 14.04.2015:
Østfold fylkeskommune har følgende innspill til forsalget til endringer i bestemmelser om
vurdering og innføring av fraværsgrenser.
Østfold fylkeskommune støtter:
 at det innføres en nasjonal maksimumsgrense for fravær.
 en modell som har en grense på 5 prosent for udokumentert fravær, men at alt fravær
som kan dokumenteres i tråd med reglene i § 3-47 femte ledd, vil ikke omfattes av
fraværsgrensen.
 at det bør innføres plikt for skolen til å følge opp fravær.
 at det vil regnes som god nok dokumentasjon ved kortere sykefravær, at foresatte eller
elever over 18 år leverer egenmelding.
 å fjerne setningen i forskrift til opplæringsloven § 3-3 om lærerens ansvar for å skaffe
tilstrekkelig grunnlag for vurdering.
 forslaget om å oppheve § 3-16 og erstatte med en ny. Den nye § 3-16 poengterer det som
allerede ligger inne i dagens forskrift, men tydeliggjør at underveisvurdering og
sluttvurdering skal sees i lys av hverandre.
Østfold fylkeskommune støtter ikke:
 at det skal forskriftsfestes at siste halvårskarakter skal utgjøre en bestemt prosentandel av
standpunktkarakteren.
 modellene som opererer med fraværsgrenser på 10 og 15 prosent, fordi det kan åpne for
en spekulasjoner om «lovlig fravær».

PS 12/2015 Skolevalg 2015
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.

Alle videregående skoler gjennomfører skolevalg 2015
Som en forberedelse til skolevalget skal det gjennomføres valgtorg ved alle skoler.
Skolene kan selv velge om de vil gjennomføre skoledebatter i tillegg
Alle politiske partier med godkjent liste til Fylkestingsvalget Østfold skal inviteres til
skolevalgoppleggene i de videregående skolene

Yrkesopplæringsnemndas behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Yrkesopplæringsnemndas uttalelse 14.04.2015:
1.
2.
3.
4.

Alle videregående skoler gjennomfører skolevalg 2015
Som en forberedelse til skolevalget skal det gjennomføres valgtorg ved alle skoler.
Skolene kan selv velge om de vil gjennomføre skoledebatter i tillegg
Alle politiske partier med godkjent liste til Fylkestingsvalget Østfold skal inviteres til
skolevalgoppleggene i de videregående skolene

PS 13/2015 Årsmelding 2014 - elev- og lærlingombudet i Østfold
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Elev- og lærlingombudets årsmelding 2014 tas til orientering.

Yrkesopplæringsnemndas behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Yrkesopplæringsnemndas uttalelse 14.04.2015:
Elev- og lærlingombudets årsmelding 2014 tas til orientering.

PS 14/2015 Politisk styringsstruktur 2015 - 2019. Forslag til reglement for
yrkesopplæringsnemnda
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Yrkesopplæringsnemnda slutter seg til forslag til reglement for yrkesopplæringsnemnda
gjeldende fra 29. oktober 2015.

Yrkesopplæringsnemndas behandling:
Representanten Espen Nøklebye Evensen fremmet følgende forslag til endringer i
reglementet:
 Nytt punkt 1.1:
Hensikten med reglementet er å gi nærmere bestemmelser om yrkesopplæringsnemndas
sammensetning, arbeidsform og arbeidsoppgaver utover det som er gitt i lov og forskrift.
 Punkt 4.2, 4.3 , 4.3.1 og 4.4 utgår.
 Endring i punkt 4.1, første avsnitt, første setning:
10 medlemmer byttes ut med 7 medlemmer.
Punkt 4.1, annet avsnitt, første kulepunkt:
3 representanter byttes ut med 2
Punkt 4.1, annet avsnitt, andre kulepunkt:
3 representanter byttes ut med 2



Punkt 4.1, annet avsnitt, fjerde kulepunkt – ny setning:
2 representanter for Østfold fylkeskommune som møter fast i fylkestinget.
Ny innledende setning i punkt 4.5:
Fylkeskommunens møtereglement er utgangspunkt for nemndas møter.

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med Espen Nøklebye Evensens endringsforslag ble
enstemmig vedtatt.

Yrkesopplæringsnemndas vedtak 14.04.2015:
Reglement for yrkesopplæringsnemnda gjeldende fra 29. oktober 2015 vedtas med følgende
endringer:
 Nytt punkt 1.1:
Hensikten med reglementet er å gi nærmere bestemmelser om yrkesopplæringsnemndas
sammensetning, arbeidsform og arbeidsoppgaver utover det som er gitt i lov og forskrift.
 Punkt 4.2, 4.3 , 4.3.1 og 4.4 utgår.
 Endring i punkt 4.1, første avsnitt, første setning:
10 medlemmer byttes ut med 7 medlemmer.
Punkt 4.1, annet avsnitt, første kulepunkt:
3 representanter byttes ut med 2

Punkt 4.1, annet avsnitt, andre kulepunkt:
3 representanter byttes ut med 2



Punkt 4.1, annet avsnitt, fjerde kulepunkt – ny setning:
2 representanter for Østfold fylkeskommune som møter fast i fylkestinget.
Ny innledende setning i punkt 4.5:
Fylkeskommunens møtereglement er utgangspunkt for nemndas møter.

PS 15/2015 Regional kompetanseplan for Østfold - vedtak
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Forslag til Regional Kompetanseplan for Østfold vedtas.

Yrkesopplæringsnemndas behandling:
Representanten Elin Tvete (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 2:
Arbeidet med en helhetlig plan for fag- og yrkesopplæring innarbeides i handlingsprogrammet
til regional kompetanseplan.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med Elin Tvetes forslag ble enstemmig vedtatt.

Yrkesopplæringsnemndas uttalelse 14.04.2015:
1. Forslag til Regional Kompetanseplan for Østfold vedtas.
2. Arbeidet med en helhetlig plan for fag- og yrkesopplæring innarbeides i
handlingsprogrammet til regional kompetanseplan.

PS 16/2015 Orienteringssaker i Yrkesopplæringsnemnda 14. april 2015
Fylkesdirektørens forslag til vedtak
På Nasjonal opplæringskonferanse 18. – 20. august 2015 deltar: …………………………………………

Yrkesopplæringsnemndas behandling:
Representanten Ulf Lervik fremmet følgende forslag:
Arbeidsutvalget (AU) vil ta opp i sitt neste møte hvem fra Yrkesopplæringsnemnda som reiser
på Nasjonal Opplæringskonferanse 18. – 20. august 2015.
Det ble i tillegg lagt frem en invitasjon til workshop om dimensjonering i
Kunnskapsdepartementet 21. mai 2015, kl. 12.00 -15.00 i Oslo. Enighet om at AU også her tar
opp i sitt neste møte hvem som deltar fra Yrkesopplæringsnemnda.

Votering:
Ulf Lerviks forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Yrkesopplæringsnemndas vedtak 14.04.2015:
Arbeidsutvalget utpeker hvem fra Yrkesopplæringsnemnda som skal delta på:
 På Nasjonal opplæringskonferanse 18. – 20. august 2015.
 Workshop om dimensjonering i Kunnskapsdepartementet 21. mai 2015.

Forhandlingene avsluttet.
Møtet hevet.

Ulf Lervik
leder

Espen N. Evensen
nestleder

Ellen Engebretsen
sekretær

