NYHETSBULLETIN NORSK FAGRÅD FOR MDD – VÅR 2016
Aktivitet og fokus vår 2016
Fokus og aktivitet i vårhalvåret har vært å holde trykket oppe i arbeidet med å komme i posisjon ovenfor
aktører og organisasjoner som har en direkte innvirkning på MDD linjenes vilkår og framtid. Heriblant
ulike høringsuttalelser, møter med UDIR og samtaler med politikere både på Stortinget og i
Kunnskapsdepartementet. Her har vi virkelig stått på og fått utrettet mer enn vi hadde håpet på da vi
tok fatt. Vi opplever at vi har blitt tatt imot med åpenhet og velvilje i våre møter og vi har lagt ned mye
arbeid i å være godt forberedt. Sakspapirer har vært analysert og dissekert i detalj og vi synes selv vi
har blitt et effektivt team. Det har hatt en spennende reise med en bratt læringskurve, så gjenstår det
å se hva vi kan høste av frukter så langt…
Høringsuttalelser og politisk lobbyvirksomhet
Synliggjøring av fagrådet ovenfor politiske myndigheter har vært fokus dette halvåret. Dette har
resultert i møter både med Kunnskapsdepartementet (KD) og på Stortinget. Fagrådets innspill til
Ludvigsenrapporten og Stortingsmelding 28 «Fag – Fordypning – Forståelse» En fornyelse av
Kunnskapsløftet, har vært sentral i alle våre samtaler. Begge høringsuttalelsene fra fagrådet er nå sendt
til alle politiske partier etter politikernes anmodning, noe vi ser på som en tillitserklæring på vår integritet
som fagråd. Problematikken rundt andre fremmedspråk har også vært presentert og drøftet i alle møter
og vi oppfatter at her er det «bevegelse».

Kunnskapsdepartementet:
Første besøk var hos KD, hvor vi i vår debut som lobbyister møtte statssekretær til Torbjørn Røe Isaksen
- Birgitte Jordahl. Vi opplevde at vi fikk presentert oss tydelig som fagorgan og synliggjort våre fag.
Fagrådets høringsuttalelse til Ludvigsenrapporten var sentral i vår dialog. Vårt syn på verdien av
fagoverskridende dybdelæring – der man ser fag i sammenheng ble også redegjort for.
Vi la frem problematikken rundt et andre fremmedspråk og ble oppfordret til å komme med et konkret
innspill på dette, med en lovnad på at dette skulle bli tatt videre i KD. Dette tok vi umiddelbart fatt i og
dette resulterte i et felles innspill sammen med Nasjonal forening for idrettsfag i vgs og
Mediepedagogene. Det er sendt en felles oppfordring til å forandre ordningen som gjelder obligatorisk
fremmedspråk i 3 år for elever uten fremmedspråk fra ungdomsskolen. Sist men ikke minst fikk vi
bekreftet at rapporten fra arbeidsgruppa vedrørende nye læreplaner skal tas på alvor og jobbes videre
med.

Stortinget:
Første møte med på Stortinget var med AP 26. mai, med Martin Henriksen i spissen. AP støtter oss i at
det som er plukket ut fra Ludvigsenutvalget i Stortingsmelding 28. er for snevert og at AP ser det
fagoverskridende som viktig. De er også bekymret for praktisk estetiske fag generelt. Både de konkrete
fagene og også det overskridende: Hvordan skape framtidens arbeidstakere? De utrykker at de ønsker
kreativitet som vesentlig begrep i skolen. Vi tok opp ønske om en fagoverskridende dybdelæring av
fellesfagene – også for musikk, dans og drama - der man ser fag i sammenheng.
Møtet konkluderte med at AP ønsket innspill fra Fagrådet til Stortingsmelding 28, både overordnet og
rent konkrete innspill.
Vi laget innspill til Stortingsmelding nr 28 og sendte det til partienes medlemmer KUF. Stortingsmelding
28 skal behandles i Stortinget i begynnelsen av oktober. Så vi krysser fingre for at vår lobbyvirksomhet
har satt spor!
Samtidig med at vårt innspill til Stortingsmelding 28 ble sendt ut til samtlige partier i starten av juni, ba
vi om å få møte «gjenværende» partiers utdanningspolitiske representanter, både for å presentere
fagrådet som organisasjon og samt personlig våre innspill til Stortingsmeldingen. Dette resulterte i at vi
umiddelbart fikk invitasjon fra FRP, SP og SV om at de ønsket å møte oss på Stortinget 16. juni. Vi klarte

å samle en representant fra hvert fagområde i fagrådet (Karen, Jørunn og Pia) og avviklet møtene på
Stortinget på løpende bånd. Vi ble meget også her godt tatt godt imot og fikk god tid til å fremme og
utdype våre synspunkter.
Vi jobber med å få en konkret avtale med Venstre og Krf like etter sommerferien.
Oppsummert har møtene med våre folkevalgte vært en lærerik og positiv opplevelse og vi håper dette
kan være et bidrag til dialog og ha en viss påvirkningskraft i saker som angår MDD. Nå når samtlige
partier har tatt oss i hånda og sett oss rett i kvitøyet, er det kanskje håp om også å bli hørt, selv om vi
er få.

UDIR:
Styret har i vår hatt en kontinuerlig og god dialog med Udir, gjennom vår kontaktperson Dag Johannes
Sunde. Vi har hatt flere dialogmøter og vil ha tett kontakt i tiden fremover. At vi som fagmiljø står samlet
blir tatt godt imot og gir rom for konstruktive drøftinger av aktuelle saker. Saker som har vært drøftet
er bl.a; revisjon av struktur på MDD, problematikk rundt fordypning og andre fremmedspråk.
Arbeidsgruppa for revisjon av struktur på MDD:
Vi har hatt et konstruktivt og godt arbeidsmøte med arbeidsgruppa, hvor vi sammen har sett på de ulike
modellene arbeidsgruppa har utarbeidet. Et viktig møte for å kalibrere fagmiljøet og arbeidsgruppa før
den endelige rapporten ble sendt til UDIR.
Norsk Kulturskoleråd:
Å gi innspill på høringsuttalelser er en viktig del av arbeidet vårt. På dialogmøte 21. april, med
Kulturskolerådet v/ Bård Hestnes, presenterte vi vår høringsuttalelse til Kulturskolens nye rammeplan.
Hestnes redegjorde for arbeidet med rammeplanen og ulike samarbeidende instanser og personer de
har hatt med seg i prosessen. Kulturskolerådet har et tydelig forankret samarbeid med høyere
kunstutdanning (musikk) og dette er også noe vi opplever å se igjen i fagplanen som er sendt ut til
høring. Vi var også tydelige på at vi mangler som en samarbeidsinstans hos dem, noe vi opplevde å få
medhold på. Dette ble også uttrykt i et videre felles ønske om å finne samarbeidsformer mellom vgs og
kulturskolen. Dette er noe fagrådet vil følge opp, bl.a gjennom deltakelse på arrangementer og
konferanser i regi av Kulturskolerådet.

Enkeltsaker
PAS2
Fagrådsstyret har jobbet med å få klarhet i hva som skjedde i forbindelse med årets lokalgitte eksamen
og PAS2-samarbeidet. Vi fikk flere henvendelser fra avdelingsledere og lærere. Espen Rui på Stange
vgs skrev et innlegg i Musikkultur om de uheldige konsekvensene av at en lokal eksamensoppgave ble
gjort gjeldende for hele landet. Etter å ha hatt kontakt med Utdanningsdirektoratet og lederen i det
interkommunale selskapet VIGO, Brynjulf Bøen, har vi blitt informert om at:
PAS2 er et system som blant annet distribuerer eksamensoppgaver. Alle fylkeskommunene i
landet er inne til PAS2 – det er mer kostnadseffektivt enn om alle fylkene skulle ha utviklet egne
systemer. I år har en ny modul til bruk ved lokalt gitt eksamen blitt utprøvd. Det var frivillig for
fylkeskommunene å delta på utprøvingen. Mange var ikke med, blant dem Akershus. For at
«testversjonen» skulle være håndterbar, ble det kun distribuert en oppgave pr fag. Fra og med
våren 2017 skal det bli mulig å distribuere lokale eksamensoppgaver som utarbeides lokalt (slik
vi har hatt det fram til nå). Men det vil være opp til hver fylkeskommune om man ønsker å lage
lokale oppgaver, eller om man vil plukke oppgaver fra databasen med oppgaver fra hele landet.
Fra og med 2017 blir det med andre ord viktig å melde tilbake til fylkesskolesjefene og
eksamensansvarlige i fylket at man ønsker reelle lokale eksamensoppgaver.

PAS2 – lokal eksamen skal evalueres til høsten. Fylkenes eksamensansvarlige skal delta i evalueringen.
Sørg for å rette deres innspill til dem i forkant!
Fagrådet vil forsøke å lage en evaluerings mal som kan benyttes av avdelingslederne.
Håper alle avdelingsledere tar seg tid til å evaluere dette da det er viktig for videre eksamensarbeid at
vi er tydelige på hvordan vi ønsker å ha det.
Til info kan vi nevne at Utdanningsdirektoratet ikke har ansvar for annet enn sentralt gitt eksamen.
Lokal eksamen er fylkenes ansvar.
Kartlegging av inntaksregler i fylkene
Styret har fått innspill om at det er ønskelig å se nærmere på inntaksregler i de ulike fylkene og
konsekvenser av dette for elevene, spesielt på VG2. Dette med utgangspunkt i «Langhaugen saken»
og UDIR er bedt om å undersøke denne saken videre og vil bli en egen sak på avdelingsledermøtet i
september. Det er sendt ut en spørreundersøkelse til alle avdelingslederne for å kartlegge ulike
inntaksmodeller og funnene presenteres på avlingslederkonferansen til høsten.
Hjemmeside og Facebook.
Hjemmesiden vår har ikke fungert som ønsket og vi jobber med å få den opp å gå. Vi har et mål om at
den skal være funksjonell rundt skolestart. Målet er at kommunikasjonen og formidling av styrets arbeid
og aktiviteter etter hvert vil foregå via nettsiden. Det har vært et mål at informasjon blir tilgjengelig
uavhengig av medlemskap på Facebook. Med dette ønsker vi samtidig å profilere og synliggjøre vårt
arbeid, både til eksisterende og aktuelle samarbeidspartnere bl.a innen offentlig forvaltning. FB siden
er for medlemmene for å dele erfaringer medlemmene imellom. Henvendelser og innspill til styrets
arbeid gjøres via mail, slik at vi på en ryddig og god måte kan følge opp saker.
Endring i styret
Vararepresentant for musikk Gunnar Skjerdal har i løpet av våren trådt inn i styret på «fulltid», da
Halvard Aase ikke lenger kapasitet til å ivareta vervet og dermed har valgt å trekke seg fra styret.
Valgkomiteen arbeider nå for å sette inn en ny vara for musikk.
Avdelingslederkonferanse 16. september 2016
Konferansen avholdes i Oslo på Edvard Munch vgs. Avdelingslederne vil få tilsendt invitasjon rett over
sommeren, men det er viktig å sette av tid og dato allerede nå. Vi håper så mange som mulig har
anledning til å delta. Vi anbefaler de som kommer langveis fra å komme en dag før, for vi regner med
tidlig start den 16.
Vi har fått innspill på følgende saker som er ønsket tatt opp av avdelingslederne:
Inntaksordninger og rekruttering, PAS2, 25% omstrukturering av timer, Skiensmodellen, diverse
utfordringer og erfaringer rundt eksamen og ressursutnyttelse.
Her vil også forslag til innhold og agenda for neste MDD konferanse stå på dagorden, og vi trenger dere
til å tenke sammen med oss.

TIL SLUTT EN VENNLIG OPPFORDRING FRA OSS I STYRET!
Det kryr av engasjerte og dyktige «skribenter» på MDD rundt i det ganske land. Styret
ønsker hjelp til å bli enda mer synlig i media, når det gjelder saker som angår oss som
fagmiljø og programområde. Har du en kronikk, leserinnlegg eller artikkel du brenner inne
med - som kan informere, skape debatt og engasjement - ta kontakt med oss!!!

Styret i Norsk fagråd for MDD ønsker med dette alle kolleger en riktig god og velfortjent sommerferie.
Vi vil også benytte anledningen til å takke for engasjement og viktige innspill både i lokale og nasjonale
saker. Dette er vi helt avhengig for å fortløpende kunne tak i viktige saker, og ikke minst henge med i
svingene i en travel skolehverdag - så fortsett med å tipse oss!

