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Faglig råd for helse- og sosialfag 

 

 

Innkalling til rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag  
8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1 
 

 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 

Inviterte Wenche Skorbakk,  

Fagforbundet (leder) 

 

Kristin Vik,  

YS, Delta 

 

Trygve Natvig,  

Fagforbundet 

Olav J. Østebø, 

Spekter (nestleder) 

 

Kjell Reidar Hetland, 

KS (Rogaland fylkeskommune)  

 

Olaug Elisabeth Vibe, 

Virke  

 

Berit Andersen,  

KS  

 Fra skoleverket Observatører 

 Torun Augland, 

Utdanningsforbundet  

 

Halvard Wold, 

Utdanningsforbundet 

Tonje Thorbjørnsen, 

Helsedirektoratet  

 

Anders Jokstad, 

Elevorganisasjonen 

 Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 

  Aina Helen Bredesen 

 

 

Møteleder Wenche Skorbakk Referent Aina Helen Bredesen 

Onsdag 8. februar 

møtet starter 
Kl: 10:00   

Onsdag 8. februar 

møtet slutter 
Kl: 15:00    

  Total tid 5 timer 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

 

Wenche Skorbakk 

rådsleder 
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Agenda 

Kl 10-11 Utfordringer/rekruttering i helsearbeiderfaget og lærlingundersøkelsen v/Håkon Høst, 

forsker 2, NIFU 

Kl 11-12 Ny GIV og gjennomføringsbarometeret v/Dag Johnsen, prosjektdirektør for NY GIV, KD og Kjetil 

G. Kristoffersen, førstekonsulent, avdeling for statistikk, Utdanningsdirektoratet 

Kl 12-13 Lunsj 

Kl 13-1330 Status i arbeidet med portørfaget v/Lasse Haugland, leder av arbeidsgruppen, og Jan Åge Moen 

Kl 1330-15 Rådsmøtet fortsetter 

 

 

Saksliste 

Sak 1.12 Orienteringssak: Status i Ny GIV v/Dag Johnsen, KD og Kjetil G. Kristoffersen, Udir 

Sak 2.12 Orienteringssak: Utfordringer i helsearbeiderfaget og lærlingundersøkelsen v /Håkon Høst  

Sak 3.12 Orientering fra arbeidsgruppen om portørfaget v/Lasse Haugland og Jan Åge Moen  

Sak 4.12 Godkjenning av innkalling og agenda 

Sak 5.12 Godkjenning av referat fra rådsmøtet 20.9.2011 (se vedlegg) 

Sak 6.12 Fylkesbesøk 2012 

Sak 7.12 Kartlegging av behov for læremidler (se vedlegg) 

Sak 8.12 Gjennomgående dokumentasjon v/Trygve Natvik 

Sak 9.12 Sak fra Fagforbundet om lærlinger v/Wenche Skorbakk (se vedlegg) 

Sak 10.12 Orientering om henvendelse fra Tore Nordahl om frivillighet i helsesektoren v/Aina Bredesen 

Sak 11.12 Orientering fra arbeidsgruppen som arbeider med kryssløp v/Olav Østebø 

Sak 12.12 Orientering om faglig råds deltagelse i prosjektet til Vox v/Wenche Skorbakk 

Sak 13.12 Orientering fra Helsedirektoratet v/Tonje Thorbjørnsen 

Sak 14.12 Orientering om Fafos rapport om lærefags relevans for kommunesektoren v/ Kjell Reidar Hetland 

(se link) 

Sak 15.12 Høring om innføring av valgfag (se link) 

Sak 16.12 Pressemeldinger  

Sak 17.12 Eventuelt 
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Saksliste 

Sak 1.12 Orienteringssak: Status i Ny GIV v/Dag Johnsen, KD og Kjetil G. Kristoffersen, 

Udir 

Rådet vil få en presentasjon om status i Ny GIV og gjennomføringsbarometeret i rådsmøtet 8. 

februar 2012, og rådsmedlemmene har anledning til å stille spørsmål.  

 

Sak 2.12 Orienteringssak: Utfordringer i helsearbeiderfaget og lærlingundersøkelsen 

v/Håkon Høst  

Rådet vil få en presentasjon utfordringer i helsearbeiderfaget og lærlingundersøkelsen i rådsmøtet 

8. februar 2012, og rådsmedlemmene har anledning til å stille spørsmål.  

 

Sak 3.12 Orientering fra arbeidsgruppen om portørfaget v/Lasse Haugland og Jan Åge 

Moen  

Leder av arbeidsgruppen for portørfaget vil orientere rådet om status i sitt arbeid med 

portørfaget. 

 

Sak 4.12 Godkjenning av innkalling og agenda 

 

Sak 5.12 Godkjenning av referat fra rådsmøtet 7.12.2011 (se vedlegg) 

 

Sak 6.12 Fylkesbesøk 2012 

Formålet med fylkesbesøket er at rådet skal få innspill til problemstillinger som rådet ønsker å 

belyse. I AU-møtet 23.1.2012 kom det frem at det sett i lys av stortingsmeldingen om 

velferdsutdanningen er interessant å se på et godt samarbeid mellom skole og bedrift (sett i lys 

av vekslingsmodellen). AUs innstilling er at det er ønskelig å belyse dette temaet sett fra 

skolesiden og bedriftssiden. Et annet tema kan være kvalitet på fagprøver sett fra 

prøvenemndens side, og Vox’ prosjekt om faggruppe for opplæringsmodeller på arbeidsplass for 

voksne som ønsker å ta fagbrev i helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider. Dette 

prosjektet foregår i Hedmark, Hordaland, Nord-Trøndelag, Rogaland og Vestfold. Siden faglig råd 

deltar i dette, kan det være hensiktsmessig å legge fylkesbesøket til et av disse fylkene.  

 

Rådet har tidligere besøkt disse fylkene: 

 

 

 

 

I rådsmøtet 7.12.2011 foreslo representantene fra Utdanningsforbundet å legge turen til uke 22 

da dette ikke ville krasje med eksamensavvikling. Det har nå kommet tilbakemelding fra 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Sør - 

Trøndelag 
Troms 

Agder-  

fylkene 
Finnmark Oslo og  

Akershus 
Rogaland Nordland 
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Utdanningsforbundets representanter om at dette tidspunktet likevel kolliderer med 

eksamensavvikling.  

 

AU ber rådet diskutere tidspunkt, tema og valg av fylke.  

 

Sak 7.12 Kartlegging av behov for læremidler (se vedlegg) 

I forbindelse med kunngjøring av tilskudd til læremidler i smale fag og små elevgrupper trenger 

vi tilbakemelding fra de faglige rådene om det reelle behovet i 2012. Vedlagt følger kartleggingen 

fra 2010. Oversikten i vedlegget tar utgangspunkt i kartleggingen som ble gjort i 2010. 

Læremiddelteamet i Utdanningsdirektoratet ønsker følgende tilbakemelding fra rådene: 

Er prioriteringene innenfor de ulike utdanningsprogrammene fortatt gjeldende? 

 

Frist for tilbakemelding er 1. mars. 2012.   

 

Sak 8.12 Gjennomgående dokumentasjon v/Trygve Natvig 

Trygve Natvig vil orientere rådet om status i arbeidet med gjennomgående dokumentasjon. 

 

Sak 9.12 Sak fra Fagforbundet om lærlinger v/Wenche Skorbakk (se vedlegg) 

Fagforbundet har hatt en runde med e-postutveksling angående lærlinger. Wenche Skorbakk vil 

orientere rådet om denne saken. 

 

Sak 10.12 Orientering om henvendelse fra Tore Nordahl om frivillighet i helsesektoren 

v/Aina Bredesen 

Rådet mottok en henvendelse fra Tore Nordahl om frivillighet i helsesektoren den 20.12.2011. AU 

behandlet henvendelsen i AU-møtet 23.1.2012, og har sendt ut et svar om at innspillet faller 

utenfor rådets mandat og oppgaver, men at rådet oppfordrer han til å ta kontakt med 

Helsedirektoratet. 

 

Sak 11.12 Orientering fra arbeidsgruppen som arbeider med kryssløp v/Olav Østebø 

Arbeidsgruppen som arbeider med kryssløp fra Vg2 ambulansefag til Vg3 helsearbeiderfag har 

hatt sitt første møte i januar 2012. Olav Østebø, leder av arbeidsgruppen, vil orientere rådet om 

status i arbeidet. 

 

Sak 12.12 Orientering om faglig råds deltagelse i prosjektet til Vox v/Wenche Skorbakk 

Faglig råd ved Wenche Skorbakk (som leder) har takket ja til deltagelse i et prosjekt Vox har satt 

i gang om voksnes mulighet til å avlegge fagbrev i helsearbeiderfaget i flere fylker i Norge. 

Arbeidsgruppen har hatt møter den 26.1 og 27.1 2012. Wenche Skorbakk vil orientere rådet om 

dette arbeidet. 

 



   Side 5 av 5 

 

 

Sak 13.12 Orientering fra Helsedirektoratet v/Tonje Thorbjørnsen 

Tonje Thorbjørnsen vil orientere rådet om aktuelle saker fra Helsedirektoratet. Fra og med 2012 

er dette en fast post på agendaen i rådsmøtene. 

 

Sak 14.12 Orientering om Fafos rapport om lærefags relevans for kommunesektoren v/ 

Kjell Reidar Hetland (se link) 

Kjell Reidar Hetland vil orientere rådet om Fafos rapport om lærefags relevans for 

kommunesektoren. Fafos rapport er utarbeidet etter en bestilling fra KS, og har lagt vekt på 

helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.  

 

Rapporten er tilgjengelig på denne nettsiden (se nederst): http://www.ks.no/tema/Innovasjon-

og-forskning/fou/FoU-Larefag-er-onsket-arbeidskraft-i-kommunene/  

 

Sak 15.12 Høring om innføring av valgfag (se vedlegg) 

Utdanningsdirektoratet sender på høring forslag til innføring av valgfag og forskriftsfesting av tid 

til elevrådsrelatert arbeid.  

 

Valgfag på ungdomstrinnet er et tiltak for å få mer praktisk undervisning inn i ungdomskolen. 

Høringsinstansene blir også bedt om å komme med innspill til nye valgfag som skal 

implementeres i 2013. Fysisk aktivitet og helse er blant annet foreslått som et nytt valgfag. 

 

Alle høringsdokumenter finnes på: 

 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--Innforing-av-valgfag-og-

forskriftsfesting-av-tid-til-elevradsrelatert-arbeid/?WT.ac=valgfag_hoering&boks=pavirker 
 

Høringsfristen er 16. mars 2012. 

 

Sak 16.12 Pressemeldinger  

Ingen aktuelle. 

 

Sak 17.12 Eventuelt 

 

http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning/fou/FoU-Larefag-er-onsket-arbeidskraft-i-kommunene/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning/fou/FoU-Larefag-er-onsket-arbeidskraft-i-kommunene/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--Innforing-av-valgfag-og-forskriftsfesting-av-tid-til-elevradsrelatert-arbeid/?WT.ac=valgfag_hoering&boks=pavirker
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--Innforing-av-valgfag-og-forskriftsfesting-av-tid-til-elevradsrelatert-arbeid/?WT.ac=valgfag_hoering&boks=pavirker

