Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 27.11.2017
Yrkesopplæringsnemnda fikk utdelt tilsendte e-post med innspel til saka desse var frå:
Henning T. Lystad på vegne av rederiene i SURF
Inge Jarle Austestad daglig leder Maritimt opplæringskontor Sør/Vest Norge
Astrid Haugland rektor Stord vgs
Rolf A. Haugstvedt rektor Årstad vgs
Tom Knudsen og Roger Pilskog sette fram slikt forslag på vegne av NHO/LO:
1. Yrkesopplæringsnemnda (Y-nemnda) slutter seg i hovedsak til rådmannens innstilling.
2. Y-nemda ber om at fylkeskommunen utøver fleksibilitet ved planleggingen av tilbudsstrukturen i
forhold til arbeidslivets dokumenterte behov. Dersom det ved intensjonsavtaler mellom skole og
lærebedrift/opplæringskontor kan dokumenteres tilstrekkelig og flere læreplasser enn klassesaken
har oversikt på, da må klasser startes opp i tråd med behovet. Det vises i denne forbindelse bl.a. til
henvendelse fra næringslivet i Sunnhordland vedrørende nedleggelse av 1 klasse Vg2 Kjøretøy,
Stord vgs. Subsidiært bør det her opprettes en ½ klasse slik at tilbudet er søkbart og at det kan
dokumenteres læreplass, samt nedleggelse av 1 klasse Vg2 Maritime fag (tilbudet er søkbart),
Rubbestadneset vgs. (det vises også til brev fra Skipsfartens Utdannings og Rekrutteringsforum
SURF datert 27.11.17).
3. Y-nemda ber om at arbeid med informasjon om yrkesvalg, spesielt der hvor finnes tilgjengelige
læreplasser, intensiveres.
4. Y-nemda ber om at arbeidet med å koble skoler og lærebedrifter/opplæringskontor med
intensjonsavtaler om læreplass intensiveres. Dette vil gi større forutsigbarhet, samt bedre
beslutningsgrunnlag for hvilke skoler linjene skal legges til.
5. Y-nemnda vi vise til tidligere vedtak i Y-nemda vedrørende Anleggsgartnerfaget hvor arbeidslivet
har ber om at dette legges også til Stend vgs.
6. Y-nemnda ber om at eventuelle innsparinger ved nedleggelse av klasser også prioriteres til å sikre
elevenes gjennomføring, samt yrkesveiledning til elever mot fag hvor det finnes tilgjengelige
læreplasser og etterspørsel i arbeidslivet.
Røysting:
Knudsen og Pilskog sitt forslag vart samrøystes vedteke.
Tilråding frå Yrkesopplæringsnemnda:
1. Yrkesopplæringsnemnda (Y-nemnda) slutter seg i hovedsak til rådmannens innstilling.
2. Y-nemda ber om at fylkeskommunen utøver fleksibilitet ved planleggingen av tilbudsstrukturen i
forhold til arbeidslivets dokumenterte behov. Dersom det ved intensjonsavtaler mellom skole og
lærebedrift/opplæringskontor kan dokumenteres tilstrekkelig og flere læreplasser enn klassesaken
har oversikt på, da må klasser startes opp i tråd med behovet. Det vises i denne forbindelse bl.a. til
henvendelse fra næringslivet i Sunnhordland vedrørende nedleggelse av 1 klasse Vg2 Kjøretøy,
Stord vgs. Subsidiært bør det her opprettes en ½ klasse slik at tilbudet er søkbart og at det kan
dokumenteres læreplass, samt nedleggelse av 1 klasse Vg2 Maritime fag (tilbudet er søkbart),
Rubbestadneset vgs. (det vises også til brev fra Skipsfartens Utdannings og Rekrutteringsforum
SURF datert 27.11.17).
3. Y-nemda ber om at arbeid med informasjon om yrkesvalg, spesielt der hvor finnes tilgjengelige
læreplasser, intensiveres.
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4. Y-nemda ber om at arbeidet med å koble skoler og lærebedrifter/opplæringskontor med
intensjonsavtaler om læreplass intensiveres. Dette vil gi større forutsigbarhet, samt bedre
beslutningsgrunnlag for hvilke skoler linjene skal legges til.
5. Y-nemnda vi vise til tidligere vedtak i Y-nemda vedrørende Anleggsgartnerfaget hvor arbeidslivet
har ber om at dette legges også til Stend vgs.
6. Y-nemnda ber om at eventuelle innsparinger ved nedleggelse av klasser også prioriteres til å sikre
elevenes gjennomføring, samt yrkesveiledning til elever mot fag hvor det finnes tilgjengelige
læreplasser og etterspørsel i arbeidslivet.
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