
FAGLIG RÅD FOR HELSE- OG OPPVEKSTFAG 
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 

e-post: post@utdanningsdirektoratet.no, internett http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/ 
 
 

Vår saksbehandler: Fride T. Burton 

E-post: Fride.Burton@utdanningsdirektoratet.no  
Tlf: 23 30 14 55 

 
Vår dato: 
20.02.2013 
Vår 
referanse: 
2013/218 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

Faglig råd for helse- og oppvekstfag 

 

 

 
 
 

Referat møte 1/13 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag-13.02.2013 hos 

Elevorganisasjonen, Akersbakken 12, 0172 Oslo  
 

 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 

Inviterte Wenche Skorbakk,  

Fagforbundet  

 

Kristin Vik,  

YS, Delta 

 

Trygve Natvik, Fagforbundet 

Olav Østebø, Spekter 

 

Eli Sogn Iversen, KS 

 

Olaug Elisabeth Vibe, Virke  

 

 

 Fra skoleverket/skoleeier Observatører 

Inviterte Sylvi Berg, Utdanningsforbundet 

Anne Yun Rygh,  

Utdanningsforbundet 

Kjell Reidar Hetland, KS 

skoleeier (Rogaland FK) 

Emma Konstanse Bentsen 

Elevorganisasjonen  

Helsedirektoratet, Tonje Thorbjørnsen  

 

 

 

 Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 

 Sylvi Berg og Sissel Havre, 

Utdanningsforbundet 

Fride Burton 

 

 

Møteleder Wenche Skorbakk Referent Fride Burton 

Onsdag 13. februar 

møtet starter 
kl: 10:00    

Onsdag 13. februar 

møtet slutter 
kl: 15:00    

  Total tid 5 timer 

 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Wenche Skorbakk Olav Østebø 

Leder Nestleder 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 
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Sak 1.13: Elevorganisasjonen ønsker velkommen kl 10-10.10 

Øyvind Osdal ønsket velkommen og innledet med at elevorganisasjonen jobber mest med fag- og 

yrkesopplæring i inneværende år, det vil også være kjernesak de neste 2-3 år. EO jobber for at 

lærlinger skal bli en større del av organisasjonen. Første basisgruppe i Østfold for lærlinger er 

startet, og de vil også starte opp i Nordland og Oslo og andre fylker i nærmeste framtid. 

Elevorganisasjonen ser det som viktig å være representert i de faglige rådene. 

 

Sak 2.13: Utdanningsdirektoratet v/Kari Fyhn orienterer om synliggjøring av FR i media 

kl 10.10 

 

Synliggjøring av faglige råd i media og rådets nettsider:  

Synliggjøring av faglige råd i media og rådets nettsider:  

Kari Fyhn orienterte om at det er et forbedringspotensial når det gjelder synliggjøring av faglig 

råd i media, og rådene har relativt få treff på sine nettsider. Det er mulig å få bistand fra 

Utdanningsdirektoratets kommunikasjonsavdeling til å få faglig råd synliggjort i media via f eks 

kronikker i nasjonale aviser. Direktoratet har sett på muligheter for å gjøre rådenes nettsider mer 

interessante og nyhetspreget. Nettsidene vil derfor endres. Det vil være mulig å hente inn hente 

inn nyheter, se strategi- og tiltaksplan, legge uttalelser om kjernesaker (sistnevnte vil erstatte 

referater), legge ut vedtektssaker og rapporter (bla utviklingsredegjørelsene, og rapport fra 

oppnevningsperiode), samt kartlegginger, forskning og utredninger rådet har bestilt på de nye 

nettsidene. Det ble kommentert at det faglige rådet og Helsedirektoratet også kan synliggjøre 

nyhetssaker sammen via rådets nettsider. Det er laget et arbeidsrom på google.doc for rådet der 

innkallinger og referater kan legges.  

 

Utviklingsredegjørelsen: Kari Fyhn gikk gjennom innhold i mal for utviklingsredegjørelse. 

Denne vil legges fram på fellessamlingen i april. Rådssekretær sender ut mal for innspill fra rådet. 

Tilbakemelding sendes Kari.Fyhn@utdanningsdirektoratet.no innen 20. februar 2013.  

 

Sak 3.13: Diverse orienteringer i rådet (Helsedir, UDIR; FR) 

Helsedirektoratet v/Tonje Thorbjørnsen orienterer, rådsmedlemmer orienterer fra 

konferanser/oppstart arbeidsgruppe apotekteknikk etc) 

 

Tonje Thorbjørnsen fra Helsedirektoratet orienterte om:  

 

1. oppfølging av problemstillinger knyttet til autorisasjon og kompetansebevis 

og vitnemål: Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) godkjenner alle 

vitnemål og kompetansebevis fra R94 og Kunnskapsløftet om de er i orden. Ytterligere 

spørsmål bes stilt direkte til Cathrine Jensen hos SAK.  

 

Det ble spurt om det var et generelt problem å få godkjent kompetansebevisene før 

utstedt fagbrev. Rådet informerte om at det var et problem med ventetid mange steder og 

at det kunne være manglende kjennskap og kompetanse i de nye retningslinjene for 

utfylling av kompetansebevis og kodene som skal brukes. Det er også en utfordring når 

det gjelder lønn noen steder. Skoleeierrepresentant sender ut info når det gjelder 

kompetansebevispåtegning til alle i rådet og påpekte at det er viktig at 

Utdanningsdirektoratet kommuniserer med andre fagdirektorat, slik at fagmiljøene er kjent 
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med utfordringer man står overfor når det gjelder dispensasjoner, vitnemålpåtegning, 

autorisasjonsdokument knyttet til ulike fag.  

 

2. rapportering knyttet til omsorgsplanen og at Helsedirektoratet arbeider med 

operasjonalisering av oppdragsbrev knyttet til voksne innvandrere, der det er knyttet 3 

mill. for 2013. Helsedirektoratet har ikke konkludert, men vurderer ikke behov for nytt 

tilbud for voksne med fremmedspråklig bakgrunn, men at det kanskje bør være egen 

tilskuddsordning, der det er eget samarbeid med NAV.  

 

3. at Helsedirektoratet er i en startfase for å se på bachelor i paramedic og har 

hatt dialog internt og har innledet dialog med partene/fagmiljøene som er opptatt av 

dette. Dette må sees i sammenheng med Meld St. 13 Utdanning for velferd 

(Samspillsmeldingen). 

 

Rådsleder Wenche Skorbakk orienterte om: 

1. møte med UDIR 13.12.12: 

Leder orienterte om direktoratets avslag om observatør fra departementet ble tatt opp på 

møtet med direktoratet 13.02.13. Rådssekretær orienterte om at det avklares nå om en fast 

fagperson fra sekretariatet (barnehagestaben) kan komme for å orientere om oppvekstsiden 

på rådsmøter.  

 

2. svar fra UDIR på bestillingen om VG3 i skole pga manglende læreplass. Rådet 

påpekte at statistikken ikke sier mye om de som søker. Det er interessant å se hvem 

søker, hvem som er formidlingsbare søkere versus hvem som mangler fag etc. Dato for 

statistikktelling (1. nov) ble diskutert. Skoleeier-representant påpekte at man først har 

reelle tall på lærekontrakter 31.12 pga godkjenningsprosessen i fylkene. Rådsleder 

presiserte at rådet må være presise i bestillingene sine. 

 

3. møtet med leder, nestleder FR og UDIR 06.02.13 

Leder orienterte fra møtet og informerte om at Olaug Vibe deltok for nestleder Olav 

Østebø. Møtet er en dialog med ledelsen i UDIR om saksgang og bla oppfølging av 

retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, Faglige råd og Utdanningsdirektoratet. Leder 

orienterte også om prosjekt for tilrettelegging for unge funksjonshemmede som lærlinger. 

Tonje Thorbjørnsen informerte at funksjonshemmede lærlinger er en satsing i 

Helsedirektoratet.  Leder informerte om den danske fondsmodellen for lærlinger, at alle 

bidrar til “fellespot”, men at de også der sliter med læreplasser for funksjonshemmede 

lærlinger.  

 

Orientering fra arbeidsgruppen “kompetanse for apotekteknikere” v/Olaug Vibe/Fride 

Burton 

Det ble orientert fra konstitueringsmøtet 14.12.12 i arbeidsgruppen apotekteknikere og fra 

gruppens rapport 1. Kompetansen i gruppen er bred og interessene fra både sykehus- og 

privatapotek ivaretas i arbeidet. Arbeidet går etter planen.  

 

Følgende problemstillinger ble diskutert: 

1. Arbeidsgruppen har valgt ikke å ta med voksne i målgruppen. Rådet påpekte at 

voksenperspektivet bør være med og bad om at arbeidsgruppen gir en begrunnelse for 

avgrensingen.  

2. Arbeidsgruppen ønsker rådets vurdering om det er behov for egen rapportkjøring fra SSB 

på framtidsscenarioer for apotektekniker.  

 

Oppfølging: Rådssekretær ber observatør fra Helsedirektoratet avklare med fagperson som har 

arbeidet med HELSEMOD før beslutning om SSB-rapport og gir arbeidsgruppen tilbakemelding til 

problemstillingene nevnt over 

 

Rådet diskuterte rapportering fra arbeidsgrupper: Rådet vektla generelt at for arbeidsgrupper er 

det viktig at rapporter til rådet har informasjon om hva som er diskutert underveis, og at valg og 

anbefalinger begrunnes. Det er videre viktig at modell og faglig innhold i sluttrapport kan tas med 

videre i rådets diskusjoner som grunnlag for konklusjon.  
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Orientering om faggruppe læremidler og bestilling til rådet v/ Fride Burton 

Bestilling fra Utdanningsdirektoratets læremiddelteam på kartlegging av læremidler HO ble 

gjennomgått. Rådet konkluderte med at det er et behov for å kartlegge i ortopediteknikk.  Olav 

Østebø sjekker med Nina Lystad i Spekter og melder tilbake til rådets representant i faggruppe 

for læremidler Ingri Bjørnevik innen 20.02.13. Rådet påpekte også at læremidler VG3 et generelt 

problem, da bøkene er skolenes eiendom og ikke følger elevene inn i bedrift. Det er også et 

problem at læremidlene ligger på nasjonalbasen pga mangel på PCer.  

 

Fylkesbesøk Vestfold 2013 og fellessamling SRY/Faglige råd 18.-19. april: Rådssekretær 

orienterte. Påmelding og programutkast følger fra lærling. Når det gjelder fellessamling, avvent 

påmelding, info vil følge.  

 

Sak 4.13: Stiftelsen livsglede for eldre v/Elin Verdal og Kristin Indal orienterer kl 12  

 

Stiftelsen Livsglede for Eldre startet i 2005, én lokalforening har blitt til 28 i 2013. Målet er å 

aktivisere eldre på sykehjem og engasjere unge frivillige. Samarbeider bla med videregående 

skoler, særlig knyttet til prosjekt til fordypning (PTF) for å rekruttere til eldreomsorgen. Stiftelsen 

sertifiserer sykehjem. Er finansiert via midler til frivillige institusjoner fra statsbudsjettet, 

Helsedirektoratet, Kavlifondet, og Vitusapotek. (livsgledeskolen, kompetanseløp for dette). 

Stiftelsens fokus er: tjenesteutvikling, fagutvikling, frivillighet. 

Det er også samarbeid med barnehager som drar til sykehjem på besøk. Det er viktig for gode 

opplevelser tidlig i løpet. Elever i barneskoler og ungdomskoler ikke så mye med hittil, mest 

videregående skoler. Verdier: respekt, trygghet, omsorg, mot, glede. Brukt mye i videregående 

skoler knyttet til prosjekt til fordypning, i Vest Agder også inn mot Ny Giv. Elevene er inne på 

sykehjemmet, vanligvis 1 dag pr uke, hittil er 86 skoler involvert og 400000 dugnadstimer. Elever 

lager aktiviteter for beboerne og får et godt møte med eldreomsorgen. I PTF- fokus på hvordan 

jobbe med kompetansemål, prinsipp for å lære ansvarsbevissthet, samarbeid skole- barnehage 

etc. 

 

Rådet utfordret stiftelsen til komme med data/dokumentasjon på hva som fungerer med dette og 

å tenke tverrfaglig. Stiftelsen spurte om mulige finansieringskilder knyttet til 

dokumentasjonsarbeid (statistikk, evaluering) og rådet anbefalte at de tar kontakt med skoleeier, 

samt bad rådssekretær sjekke opp og gi tilbakemelding til stiftelsen. 

 

Sak 5.13 Rammer for arbeidsgrupper og budsjettbehov 2013 v/Fride Burton: 

Direktoratet har bestilt behovsbudsjett frist 28.02.13 for arbeidsgrupper fra rådet og saken ble 

forelagt AU 16.1. AU foreslår 4 arbeidsgrupper og ramme på 2 møter per arbeidsgruppe i 2013. 

Utdanningsdirektoratet har fastsatt prinsipper for arbeidsgrupper og AU har supplert disse og 

bedt om et eget dokument om rammer for arbeidsgrupper tilknyttet FRHO. Rådssekretær la fram 

saksdokument i rådsmøtet og rådet ble enig om en ramme på to møter per gruppe som 

utgangpunkt, og at møter utover dette bør søkes dekket gjennom egen organisasjon. 

 

Vedtak:  

Rådet tar til etterretning prinsippene vedtatt av direktoratet og vedtok en ramme på to møter for 

representanter i arbeidsgrupper som gjør oppdrag på vegne av Faglig råd helse- og oppvekstfag. 

Prinsipper/rammer legges ved mandat ved oppstart av nye arbeidsgrupper sammen med ark med 

praktisk informasjon. AU på vegne av rådet melder inn budsjettbehov til sekretariatet innen 

20.02.13. 

 

Sak 6.13: Portørfaget v/Olav Østebø: Utdanningsdirektoratet har svart på partenes søknad 

om nytt portørfag og bedt om tilleggs-begrunnelser (se vedlegg).  

Prosessen ble diskutert. Rådsleder viste til retningslinjene for samarbeid mellom faglig råd, UDIR 

og SRY og partenes ansvar for å følge disse. Rådet ønsker følgende plassering i tilbudsstrukturen. 

Portørfaget VG3 skal rekruttere fra VG2 helsearbeiderfag, VG2 helseservicefag, Vg2 

ambulansefag. Disse fagene har den nødvendige kunnskapsbase i kompetansemålene og vil 

kunne sikre nødvendig rekruttering til faget (jf arbeidsgruppens rapport).  
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Vedtak: Spekter, Virke og KS lager faglig begrunnelse for å søke om rekruttering fra VG2 

helsearbeiderfag, VG2 helseservicefag, Vg2 ambulansefag som sendes rådssekretær senest 

innen 8. april 2013 for utsending til rådet.  

 

Sak 7.13: Endring av helsesekretærfaget? (se vedlegg) v/Wenche Skorbakk 

Rådet har nedsatt en arbeidsgruppe ledet av Mette Meisingset. Gruppen leverte rapport i mai 

2012 (se vedlegg). Rapporten ble presentert på rådsmøte 24.10 av Gro Bengtson fra 

Helsesekretærforbundet. Rådsmedlemmene skal sikre forankring i egen organisasjon og sørge for 

at det konkluderes på de ulike standpunktene/alternativene i rapporten. Leder orienterte om 

sykehuskonferanse, der Gard Støre innledet om oppgaveglidning/-deling i helsesektoren. Rådet 

konkluderte at det er behov for mer tid for å se på hva som skjer i helseforetakene før man tar 

stilling til endringer i faget.   

  

Vedtak:  

Det skjer mye aktivitet rundt helsesekretærfunksjonen i helseforetakene som man bør bruke som 

grunnlag før man tar stilling til dette. Sak utsettes til høsten 2013.  

 

Sak 8.13: Kryssløp ambulansefag v/Olav Østebø 

Rådet har nedsatt en arbeidsgruppe der Olav Østebø er leder. SRY behandlet søknaden 

02.09.2011, og vedtok at det skal igangsettes et forsøk. SRY har anbefalt kryssløp, og 

Utdanningsdirektoratet har sendt sin anbefaling til KD om opprettelse av kryssløp i februar 2012.  

 

Vedtak:  

Arbeidsgruppen gjenopptar sitt arbeid for ferdigstilling av rapport. Spekter, Delta, Fagforbundet, 

Virke, Utdanningsforbundet gir innspill. Nestleder finner dato og lager innkalling med kopi til 

rådssekretær.  

 

Sak 9.13: Møteplan for høst 2013 (se vedlegg)og flytskjema 2013 (se vedlegg). 

Forslag til møteplan ble lagt fram og vedtatt. Denne legges på udir.no. Flytskjema er laget for 

oppføling av saker under saksgangen. Skjemaet ble gjennomgått og oppdatert. Vedtak: Dato 

legges inn på topp av excel-arket, ikke bare i filnavnet. 

 

Sak 10.13: Høringer v/Wenche Skorbakk 

a) Høring – justering av læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og 

samfunnsfag: rådet vurderer saken. (se covernotat vedlagt) 

 

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring justering av læreplanene i fellesfagene: 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--justering-av-lareplaner-

for-engelsk-matematikk-naturfag-norsk-og-samfunnsfag/?WT.ac=hoering_lp&boks=1 

Høringsfristen er 5. mars 2013 

 

 

b) Høring forslag til forskriftsendringer om lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen 

og videregående opplæring. (se covernotat vedlagt) 

Hensikten er å tydeliggjøre hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen, og legge til rette for 

en mer enhetlig nasjonal praksis. Her finner du hele høringen og informasjon om vårens 

eksamen: 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering---lokalt-gitt-muntlig-

eksamen/ 

Høringsfristen er 10. april 2013. 

 

Vedtak for a og b: Høringene overlates organisasjonene, men det tas en runde i rådet dersom det 

foreligger høringer som gjelder HO-fagene. 

 

Sak 11.13: Eventuelt 

KS ønsker info om framskriving for Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Eli Sogn Iversen spurte 

om rådet om dette. Rådet bad rådssekretær sjekke med ev. fagperson fra oppvekstsiden når 

avgjort i UDIR om vedkommende kan si noe om det er bestilt ev. framskrivinger i BUA i 

forbindelse med barnehagemeldingen, samt presentere barnehagemelding på rådsmøtet 19.4. 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--justering-av-lareplaner-for-engelsk-matematikk-naturfag-norsk-og-samfunnsfag/?WT.ac=hoering_lp&boks=1
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--justering-av-lareplaner-for-engelsk-matematikk-naturfag-norsk-og-samfunnsfag/?WT.ac=hoering_lp&boks=1
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering---lokalt-gitt-muntlig-eksamen/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering---lokalt-gitt-muntlig-eksamen/
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Dialogkonferanse arrangert av Strømmen videregående. Det ble konkludert at Anne Rygh 

Utdanningsforbundet deltar på. Rådssekretær sender påmelding. 

 

Fagskolekonferanse NUFHO 25.-26. april 2013: Rådsleder sender ut oppdatert program. Ny plan 

for oppvekstfag skal presenteres på dag 2. 

 

Nasjonal opplæringskonferanse 23.-24. mai 2013: Kan faglig råd delta? Dette er 

fylkeskommunenes utdanningskonferanse så dette må sjekkes med dem.  

 

ECVET-oppdragsbrev: Kristin Vik, Delta foreslått fra faglig råd helse- og oppvekst. (Ingri 

Bjørnevik Fagforbundet foreslått etter møtet, da Vik ikke hadde anledning).  

 

Diverse info/påminninger v/Wenche Skorbakk:  

- Rådsleder informerte om henvendelse Vinstra videregående satse på rekruttering 

helsefagarbeidere, møte med rektor om velferdsteknologi, lager nytt sykehjem, helsefag 

og elektro. Rådet tar dette med videre når skal se på endring av kompetansemål.  

- Rådsleder informerte at hun er oppnevnt til arbeidsgruppe i KD som skal se på y-veien og 

fleksible løp.  

- Rådsleder minnet om bestilling på innspill til reviderte retningslinjer for samarbeidet 

Utdanningsdirektoratet, faglige råd og SRY: Frist innen 6. mars til Aina Helen Bredesen: 

Aina.Helen.Bredesen@utdanningsdirektoratet.no 

 

 

 

 

  

mailto:Aina.Helen.Bredesen@utdanningsdirektoratet.no

