
FISKERI- OG SIKKERHETSFAGLIG FORUM (FosFor)  

Bidragsyter til å rekruttere dyktige yrkesutøvere til fiskerinæringen 

 

Side 1 

 
Møtereferat 

 
Styremøte i FosFor 

 
 
Dato:  16. april 2010  
Tidsrom: 09.30 – 10.30 
Sted:  Telefonmøte 
 
Deltakende: Helga T Rabben 

John Arne Andersen 
Åge Birger Hofseth 

 
Helga T Rabben ledet møtet og John Arne Andersen var møtereferent. 
 
Innkalling ble enstemmig godkjent uten merknader. 
 
 
Saker til behandling: 

 
1 Referat årsmøte 2009 
2 Svar på uttale om kvotar og kompetanseheving 
3 Rekruttering – har søknaden auka ved hjelp av ”Sett sjøbein”? 
4 Rekrutteringskonferanse 3-5 mai 2010 ”Sett sjøbein?  
5 Fagsamling med styremøte/årsmøte 2 dagar? 
6 Ymse 

Saklisten ble enstemmig vedtatt.  
 

________________________ 
 
Sak 01/10 Referat årsmøte 2009: 

Årsmøtereferatet ble funnet i orden av styremedlemmene.  
 
Godkjennes. 
 
Vedtak: 
 
Årsmøtereferatet fra 2009 godkjennes. 
 

________________________ 
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Sak 02/10 Svar på uttale om kvotar og kompetanseheving: 
 
 
Det foreligger svar fra fiskeridepartementet vedr. uttalelse fra årsmøtet: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



FISKERI- OG SIKKERHETSFAGLIG FORUM (FosFor)  

Bidragsyter til å rekruttere dyktige yrkesutøvere til fiskerinæringen 

 

Side 3 

 

 
 
 
 
 
 



FISKERI- OG SIKKERHETSFAGLIG FORUM (FosFor)  

Bidragsyter til å rekruttere dyktige yrkesutøvere til fiskerinæringen 

 

Side 4 

Vedtak: 
 

a) Styret ser at det er tatt til etterretning endring i fellesfagene på 
yrkesfag, og at disse er blitt mer yrkesrettet. 

 
b) Når det gjelder uttalelsen om kvoter og behovet for disse til skolene, 

konstaterer styret at det ikke er noen endring. Departementet 
framhever at hvis FosFor mener kvotene skal økes ber de om at 
behovet konkretiseres og beskrives nærmere overfor 
Fiskeridirektoratet. 

 
c) Styret i FosFor oppfordrer derfor medlemskolene å synliggjøre 

behovet for undervisningskvotene, slik at styret/årsmøtet kan 
dokumentere kravene overfor myndighetene. 

 
d) Styret er kjent med at forvaltningsansvaret for skolekvotene er 

overført til regionene/fylkeskommunene fra 1.1.2010 som ledd i 
forvaltningsreformen og vil sjekke ut om dette har noen innvirkning 
på søknadsrutinene på nye kvoter for kommende skoleår. 
Medlemsskolene gis informasjon om dette om det er endring. 

 
________________________ 

 
 
 
Sak 03/10 Rekruttering – har søknaden auka ved hjelp av ”Sett 

  sjøbein”? 

Styreleder inviterte til diskusjon om styrets observasjoner på rekruttering til 
utdanning og næringene, som følge av programmet ”Sett sjøbein”.  
Oppsummert fra diskusjonen fra medlemmene kan en si at man har sett lite til 
aktiviteter fra aksjonen til nå. Det er ingen indikatorer på søkermassen som 
skulle tilsi virkning, det er svært få på akvakultur og man lurer på om 
programmet og tiltakene treffer målgruppen. 
 
Vedtak: 
 
Oppsummert fra diskusjonen fra medlemmene kan en si at man har sett lite til 
aktiviteter fra aksjonen til nå. Det er ingen indikatorer på søkermassen som 
skulle tilsi virkning, det er svært få på akvakultur og man lurer på om 
programmet og tiltakene treffer målgruppen. 
 
Styret i FosFor representeres av Åge Birger Hofseth på samlingen til 
organisasjonen i mai måned, om det er mulig for han. 

________________________ 
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Sak 04/10 Fagsamling med styremøte/årsmøte 2 dagar? 

Styremedlemmene diskuterte ramme og innhold for årskonferansen høsten 
2010, ut fra innspill fra medlemsskolene og erfaringene fra tidligere år. Listen i 
vedtaket er ikke uttømmende og gode innspill tas imot av styret. 
 
Vedtak: 
 

1 Neste årskonferanse, som kan kombineres med fagdag/faglig 
innhold,  avholdes i Austevoll. 

 
2 Dato for konferansen bestemmes på senere tidspunkt, men sees opp 

mot avviklingen av årsmøtet i MUF i november 2010.  
 

3 Tema på årskonferansen/fagdagene kan være: 
 

• Opplæringskvoter – synliggjøring av behovet 
 

• ”Sett sjøbein” – resultater av kampanjen, situasjonsrapport 
 

• Internasjonalisering – erfaringer skoler har gjort med utveksling av 
elever, finansieringsordninger (Leonardo mf.), de gode 
eksemplene og lignende. 

 
• Didaktisk-metodisk tilnærming for lærere i undervisning på 

yrkesfagene: 
� Vurderings- og vurderingskriterier 
� Prosedyrer 
� Regelverk, HMS ved opplæring/utplassering i bedrift 
� Hvordan sette riktig karakter i prosjekt til fordypning 
� Metodikken 
� Besøk av opplæringsbedrift – oppdrettsanlegg 
� Omvisning på videregående skole og fagskole 
� Rekruttering – de gode metodene og resultatene 
� Nytt fra opplæringskontorene 
� Reserve:  
Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet LOSA) 

 nettbasert opplæring for vg1 yrkesfag med 17 uker i bedrift.  
________________________ 

 
Møtet slutt kl. 10.30 

 
 
Åge Birger Hofseth  John Arne Andersen  Helga T Rabben 


