
Referat telefonstyremøte i FOSFOR mandag 3. mars 2008 

 

Kl. 09.20 – 10.00 

 

Til stede: Erling Sandnes, Helga Rabben og Egil Indal  

                 

Saker:             Det ble meldt 2 saker til sak 4 Eventuelt. 

 

 

Sak 01/08  Fagsamling i Lofoten 15-16. april 2008. 
                        

                       Styret går inn for at programmet for fagsamlingen beholdes i den stand det er, men at        

                       leder kan finjustere detaljer. Regning for opphold betales av den enkelte eller at  

                       rorbuanlegget fakturerer skolene direkte. 

 

 

Sak 02/08 Søknad om støtte til fagseminar. 

                        

                       Styret er enig om at det sendes ut en søknad om støtte til Utdanningsdirektoratet, Salgslag, 

                       Fiskerorganisasjoner og Fylkeskommuner.   Søknaden utarbeides av leder for FOSFOR  

                       og oversendes styret for gjennomlesing. Sekretær/kasserer  sender ut endelig søknad til de  

                       forskjellige instansene.  

   

 

Sak 03/08 Nye medlemmer i FOSFOR. 

 

                       Det er kommet inn henvendelser fra tre skoler om at de kan tenke seg å bli medlem i     

                       FOSFOR. Disse skolene er: Kristiansund videregående skole, Val videregående skole 

                       og Fusa videregående skole.  

                       Når kasserer sender ut giro om medlemskontingent for 2008 tas disse skolene med. 

                       Hvis alle skolene betaler vil vi bli 17 i tallet. 

                       Styret vil få ønske de nye skolene velkommen til FOSFOR !  

 

 

Sak 04/08      Eventuelt. 

 

                       1. Helga Rabben la fram problemstillingen om at det ikke lenger er anledning til å  

                           ”krysse” mellom fiske og fangst og matrosfaget når det gjelder lærlingsplasser på båt. 

                           Styret inviterte Helga til å lage et skriv om dette som sendes styret for gjennomlesing  

                           og videre presenteres for medlemmene som deltar på fagsamlingen i Lofoten. 

                           Kanskje kan FOSFOR gi en uttalelse om dette i etterkant av samlingen. 

 

 

                       2. Egil Indal viste til problematikken rundt eksamen til våren D5 fiske og fangst.  

                           Utdanningsdirektoratet sier at man skal bort fra Reform 94 og dermed skal det kjøres en 

                           Tverrfaglig eksamen på VG2 fiske og fangst, som dekker alle fagene. Dette godtar ikke 

                           Sjøfartsdirektoratet når det gjelder de nautiske fagene. De forlanger en skriftlig  

                           eksamen i hvert av de 4 emnene innenfor D5.  Dette vil si at til våren 2008 må elevene  

                            

Referat forts. 



 

 

 

                         på Vg2 fiske og fangst gå opp til en tverrfaglig eksamen i hht læreplanen og deretter gå      

                         opp som  privatist i de nautiske fagene om de ønsker et sertifikat. 

                         Dette virker på sikt som en uheldig løsning og her bør Utdanningsdirektoratet og  

                         Sjøfartsdirektoratet klare og komme frem til en mer anvendelig løsning.  Opplæringen i     

                         videregående skal være gratis for elevene og når de da må melde seg opp som privatister,  

                         hvem skal betale det, elevene eller skolene ?. 

                         Styret i FOSFOR har tidligere sendt skriv til Sjøfartsdirektoratet vedrørende saken og en  

                         håper at det etter hvert kan komme på plass en bedre ordning enn den man har i dag og  

                         som likevel ivaretar sikkerhetskravene i forhold til sertifikatutstedelse. 

 

Tilslutt  bestemte styret seg for å sende ut allerede i vår innkreving av kontingent for 2008, dette på 

bakgrunn av henvendelse fra nye skoler om medlemsskap. Kasserer ordner dette. 

 

 

Møtet hevet kl 1005. 

 

 

Egil Indal 

Referent                          

 

 

 

 

 


