Mandat for samarbeidsrådet for yrkesopplæring for perioden juni 2012 til juni
2016
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i henhold til §
12-1 i opplæringsloven og skal i følge loven hjelpe departementet med råd og ta initiativ for å fremme
fag- og yrkesopplæringen. SRY skal bidra til å utvikle fag- og yrkesopplæringen slik at den ivaretar
den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for kompetanse. SRY skal tilstrebe et overordnet
og strategisk perspektiv.
SRY skal bidra til samarbeid mellom aktuelle aktører for fag- og yrkesopplæringen nasjonalt, regionalt
og lokalt samt mellom bransjer og sektorer.
Oppgaver
SRY skal












arbeide for kvalitet i opplæringen i skole og arbeidsliv
arbeide for å sikre yrkesfagenes status
vurdere fag- og yrkesopplæringens rolle i den samlede utdannings- og kompetansepolitikken
basert på kunnskap og informasjon, vurdere behov for endringer i yrkesopplæringen
vurdere hvordan læreplanene og tilbudsstrukturen ivaretar den enkelte, virksomhetenes og
samfunnets behov for kompetanse
arbeide for å nå målsettingene i samfunnskontrakten for læreplasser
foreslå områder for utprøvinger, utviklingsarbeid og forskning innenfor fag- og
yrkesopplæringen
følge med på utviklingen internasjonalt som har betydning for fag- og yrkesopplæringen
gi råd om antall faglige råd og rådenes arbeidsområde og sammensetning
arbeide for god kontakt mellom arbeidsliv og skole
gi råd til utdanningsmyndighetene ved behov

Sammensetting
SRY skal ha 14 medlemmer og være sammensatt av personlig oppnevnte representanter fra
arbeidstakerorganisasjonene (herunder lærerorganisasjoner), arbeidsgiverorganisasjonene, nasjonale
og regionale utdanningsmyndigheter og elever/lærlinger. Hvert medlem er oppnevnt for fire år av
gangen og skal ha en personlig vararepresentant. Arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene skal til
sammen utgjøre flertallet i organet. Samarbeidsrådet konstituerer seg selv.
Forholdet til de faglige rådene
De faglige rådene har ansvar for å gi råd til myndighetene om spørsmål som gjelder fag innenfor sine
respektive utdanningsprogram, jf. mandatet for de faglige rådene. De faglige rådene skal behandle
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saker som gjelder mindre endringer i læreplaner på Vg2- og Vg3-nivå eller mindre endringer i
tilbudsstrukturen.
Delegering, arbeidsutvalg, arbeidsgrupper
SRY kan opprette arbeidsgrupper og foreslå for departementet og/eller Utdanningsdirektoratet at det
opprettes andre grupper eller utvalg.
Sekretariat
Utdanningsdirektoratet skal forberede arbeidet i Samarbeidsrådet gjennom å forberede de sakene rådet
skal behandle, ha ansvar for de praktiske oppgavene i forbindelse med Samarbeidsrådets arbeid og
innhente informasjon rådet ber om.
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