
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: fta@udir.no  
Tlf: 23 30 12 00 

Vår dato: 
01.06.15 
Vår 
referanse: 
2015/70 

Deres dato: 

Deres 
referanse: 

Faglig råd for helse- og oppvekstfag 

Innkalling møte 3/15 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 09.06.15 hos 
Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15B, møterom 10, Oslo.  

Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 
Inviterte Tonje Thorbjørnsen, Fagforbundet 

Kristin Vik, Delta 
Ingri Bjørnevik, Fagforbundet 

Olav Østebø, Spekter 
Eli Sogn Iversen, KS 
Olaug Vibe, Virke 

Fra skoleverket/skoleeier Observatører 
Inviterte Sylvi Berg, Utdanningsforbundet 

Anne Yun Rygh, 
Utdanningsforbundet 
Catrine Utne Pettersen, KS 
skoleeier 
Sina Ulvestad, Elevorganisasjonen 
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Thorbjørnsen Referent Fride Burton 
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Vennlig hilsen 

Tonje Thorbjørnsen Olav Østebø 
Leder Nestleder

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 
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Saksliste 
 
Sak 25/15: Godkjenning av møteinnkalling og saker til eventuelt ved rådsleder 
Sak 26/15: Diverse orienteringer (FR, UDIR)  
Sak 27/15: Arbeidsgruppe ambulansefaget ved rådsleder og nestleder 
Sak 28/15: Klagenemnd ambulansefaget ved rådssekretær  
Sak 29/15: Arbeidsgruppe BUA-faget ved Eli Sogn Iversen 
Sak 30/16: Oppdrag tilbudsstruktur og utviklingsredegjørelsen ved rådsleder/rådssekretær 
Sak 31/15: Oppdrag- Forslag til retningslinjer for dokumentasjon av praksis for praksiskandidater 
ved Eli Sogn Iversen 
Sak 32/15: Høring forslag om endring i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter 
som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver v/UDIR 
Sak 33/15: Møteplan høst 2015 ved rådssekretær (se vedlegg) 
Sak 34/15: Eventuelt   
 
 
Sak 25/15: Godkjenning av møteinnkalling og saker til eventuelt ved rådsleder 
 
Sak 26/15: Diverse orienteringer (FR og UDIR) 
Orientering ved FR: dialogmøte helseservicefagene 08.06.15, startkonferansen Kuben 26.05.14, 
innspill Meld. St. om livslang læring og utenforskap v/Tonje Thorbjørnsen, høring forskrift for fag-
/svenneprøve, kompetanseprøve ved Olaug Vibe 
Orientering ved UDIR: Status saker og agenda SRY-møtet ved rådssekretær  
 
Sak 27/15: Arbeidsgruppe Ambulansefaget ved rådsleder og nestleder 
Sammensetning, mandat og innkalling til konstituerende møte arbeidsgruppe ambulansefaget (se 
vedlegg).  
 
Forslag til vedtak: Arbeidsgruppen ambulansefaget opprettes med de medlemmer og det 
mandatet som framgår av saksdokument 27-15. 
 
Sak 28/15: Klagenemnd ambulansefaget ved UDIR 
Det er kommet bestilling på forslag til medlemmer og varamedlemmer til klagenemnd for 
ambulansefaget (se vedlegg). Bestilling til rådet ble sendt 29.05.15.  
 
Sak 29/15: Arbeidsgruppe BUA-faget ved Eli Sogn Iversen 
Rådet diskuterer sammensetning av arbeidsgruppe og mandat (se vedlegg).  
 
Forslag til vedtak: FRHO godkjenner sammensetning av arbeidsgruppen med de personer og 
mandat som framgår av saksdokument 29-15. Innkalling konstituerende møte lages etter modell 
av arbeidsgruppe ambulansefaget jf sak 28-15 når svar fra PBL er mottatt.  
 
Sak 30/15: Oppdrag tilbudsstruktur og utviklingsredegjørelse ved rådsleder og 
rådssekretær 
Informasjon om arbeidsgruppens arbeid. Planlegging fase 2. 
 
Sak 31/15: Oppdrag- Forslag til retningslinjer for dokumentasjon av praksis for 
praksiskandidater ved Eli Sogn Iversen 
 

• Direktoratet ønsker synspunkter på om deltidsarbeid skal omregnes til heltid, eller 
deltidsarbeid skal likestilles med heltid, og i hvilket omfang. 

• Direktoratet ønsker synspunkter på om det skal kunne gis dobbel godskriving. 
• Direktoratet ønsker synspunkter på om praksis som selvstendig næringsdrivende skal 

kunne godkjennes, og hvilke dokumentasjonskrav som eventuelt skal stilles. 
• Direktoratet ønsker synspunkter på om det bør utarbeides et felles nasjonalt formular 

for dokumentasjon av praksis. 
• Direktoratet ber om synspunkter på behovet for omtale av praksiskrav til enkeltfag i 

retningslinjene. 
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Direktoratet ber de faglige rådene om innspill innen 15. juni 2015.  
 
Sak 32/15: Høring forslag om endring i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende 
forskrifter som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver v/UDIR 
 
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--endring-av-lov-om-offentlige-
anskaffelser/id2401043/ 
 
Sekretariatet gjør oppmerksom på at høringen omhandler forslag til lælingklausul. 
I høringsnotat 2 punkt 2.6.3 foreslår departementet å videreføre bestemmelsen om lælingklausul 
men i en endret form. Det vises videre til omtale av dette i høringsnotat 1 til anskaffelsesloven 
punkt 3.5. 
 
Høringsfrist: 17.06.2015 
 
Forslag til vedtak: Organisasjonene uttaler seg direkte. 
 
Sak 33/15: Møteplan 2015 (vedlegg).  
 
Sak 34/15: Eventuelt 



 
 
 

 
 
9.40 Registrering og kaffe 
 
10.00 Velkommen og presentasjon av Faglig råd for helse- og oppvekstfag 
  
10.10 Gjennomgang av tidligere utredninger v/ Tonje Thorbjørnsen, Faglig råd for helse og 

oppvekstfag 
 

10.30 Kunnskapsløftet - oppbygging av læreplaner i helse- og oppvekstfag v/ Ragnhild Falch, 
Utdanningsdirektoratet 

 
11.00 Pause 
 
11.10 Status og utfordringer sett fra bransjenes side 
 

  Apotekteknikk v/ Berit Berntsen, Sjukehusapoteka Helse-Vest HF 

  Helsesekretær v/ Egil Johansen, Allmennlegeforeningen 

  Tannhelsesekretær v/ Richard Næss, Den norske tannlegeforening 

12.10 Lunsj  

12.40 Presentasjon av samarbeidsprosjekt om helsesekretærutdanningen ved Oslo 
Universitetssykehus og Hersleb Videregående skole v/ Linda Vinje og Marit Buøy 

 
13.10 Diskusjon 
 
14.00 Veien videre og avslutning 
 
For bakgrunnsinformasjon se Utviklingsredegjørelsen (2014) med vedlegg fra Faglig råd for helse- og 
oppvekstfag på www.fagligerad.no  
 

Dialogmøte om helseservicefagene 
8. juni 2015 

Utdanningsdirektoratet 

http://www.fagligerad.no/


STARTKONFERANSE  
For gjennomgangen av de yrkesfaglige 
opplæringstilbudene  

Tid og sted  
26. mai 2015, kl. 9.30-15.30. Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo  

Program  
Utdanningsdirektoratet inviterer til konferanse om fagopplæring og arbeidslivets 
kompetansebehov. Konferansen blir startskuddet for arbeidet med å gjennomgå de 
yrkesfaglige utdanningstilbudene.  

09.00-09.30 Registrering, kaffe og frukt 
09.30-10.20 Velkommen  v/ Anne Katrine Kaels, avdelingsdiretør i Utdanningsdirektoratet 

Fremtidige kompetansebehov – Presentasjon av et pågående prosjekt i KD 
v/ Tone H. Sollien, Avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartmenetet 
Yrkesfagene er avgjørende for verdiskaping og innovasjon i næringslivet 
v/Mona Skaret, direktør for klynger og vekstbedrifter, Innovasjon Norge 

10.20-10.30 Kort pause 

10.30-11.15 Fagbrev for fremtiden 
v/ statsråd Torbjørn Røe Isaksen 
Yrkesutdanninger med svak forankring i arbeidslivet 
v/ NIFU/Fafo 

11.15-11.30 Kort pause 

11.30-12.45 Hvem skal bygge det grønne skiftet? 
v/ Gero Nereng, Miljøstiftelselsen ZERO 
Bedriftsperspektiv 
 v/ Nils Askeland og Leif Ottar Heimro, Kværner 
Innlegg fra Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)  
v/ Benedikte Sterner, LO 
Norturas satsing på lærlinger  
v/ Petter Kildebo og Petter Agerup, Nortura Sarpsborg 

12.45-13.30 Lunsj  

13.30-15.30 FEM PARALLELLE WORKSHOPS 

 1) Design og håndverk  v/ Anna Hagen Tønder, Fafo – rom 2621, 2.etg 
2) Restaurant- og matfag v/Asgeir Skålholt, NIFU –  lite auditorium, 2.etg 
3) Service og samferdsel v/Kaja Reegård, Fafo – rom rubiks, 2.etg 
4) Helse- og oppvekstfag v/ Håkon Høst, NIFU - teknologisenteret 1.etg 
5) Utfordringer knyttet til kompetansebehov. Med eksempler fra byggebransjen og 
industrien v/ Hanne Shapiro og Øivind Eriksen-Vik – auditorium kjettingen, 1.etg 

 



 

Til: Kunnskapsdepartementet 

Frå: Fagleg råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) 

 

INNSPEL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP 

Fagleg råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) har følgjande innspel til den varsla stortingsmeldinga. 

Vi viser også til dialogkonferanse i regi av Kunnskapsdepartementet 4. mai 2015 med utsendt 

bakgrunnsnotat i forkant og som det blir referert til her. Vi viser også til notat av 28. november 2014 

til Kunnskapsdepartementet frå ”Den partssammensatte oppfølgingsgruppen for Samfunnskontrakt 

for fleire læreplasser” og til NIFU-rapport 2015/16 «Yrkesutdanning med svak forankring i 

arbeidslivet» kapittel 3. 

Innspelet er avgrensa til å gjelde tilhøve av relevans for det ein med eit samlebegrep kan kalle helse- 

og oppvekstsektoren, men som består av fleire separate tenester. Det som karakteriserer desse 

tenestene er for det første at dei er personellintensive og at etterspurnaden etter arbeidskraft vil 

auke i åra framover. For det andre er ein stor del av dei sysselsette utan relevant utdanning – i pleie- 

og omsorgstenestene utgjer desse i overkant av 25 prosent, noko som tilsvarer over 60 000 personar 

(Kjelde: SSB). For det tredje er deltidsarbeid svært utbreitt. Til det siste er det også å seie at dei med 

lavast eller inga utdanning er dei som har dei minste stillingane og såleis ei marginalisert tilknyting til 

arbeidslivet med alt det medfører med omsyn til kompetanseutvikling, løn, pensjonsrettar o.a. 

Det er fleire grupper som er skissert i det nemnte bakgrunnsnotatet frå KD som er aktuelle for arbeid 

i helse- og oppvekstsektoren, med tilhøyrande behov for kvalifisering. Det kan vere personar med 

behov for omskolering pga. helsemessige årsaker eller nedbemanning og t.d. innvandrarar med lite 

utdanning og svake norskkunnskapar. I dette innspelet har vi valt å fokusere på dei som allereie 

arbeider i sektoren med manglar formell relevant utdanning. 

Konkret betyr det å få kvalifisert personell utan formell kompetanse i helse- og omsorgstenestene til 

helsefagarbeidar og tilsvarande personell innan barnehage, SFO, skole o.a. til barne- og 

ungdomsarbeidar.1  

FRHO har i lang tid arbeidd for at det må utviklast opplæringstilbod for vaksne utan formell 

kompetanse som er tilpassa helse- og oppvekstsektoren. Tilboda må vere berekraftige og byggje på 

opparbeidd kunnskap mellom anna gjennom forsøket ”Fagbrev på jobb”. Sjå www.vox.no for 

sluttrapport.  

                                                           
1
 FRHO har ansvar for fag- og yrkesopplæringa; problemstillingar som gjeld høgre utdanning fell utanfor rådets 

ansvarsområde og blir derfor ikkje berørt her. 

http://www.vox.no/


Det er i dag to alternative vegar til fag- eller sveinebrev for vaksne; lærlingordninga og 

praksiskandidatordninga.2 Den siste er den mest brukte, og er ei dokumentasjonsordning retta mot 

vaksne som kan dokumentere minst fem års allsidig arbeidserfaring innan eit fag, jf. opplæringslova § 

3-5.  

Særleg innan helse- og omsorgssektoren med sin utstrekte bruk av deltidsarbeid har denne ordninga 

sine klare svakheiter. Arbeidstakarar utan formell kompetanse må bruke uforholdsmessig lang tid til 

å «shoppe vakter» og samle timar for å kunne fylle kravet. I tillegg har fylkeskommunane ulik praksis i 

tolkinga av regelverket som gjer vegen fram mot fagbrev uoversiktleg og uforutsigbar. Tida som blir 

brukt til å samle timar kunne med fordel vore brukt på målretta opplæring og praksis for å heve 

kompetansen og gjere vedkomande klar for å ta fagprøva.  

FRHO har i alle samanhengar der det har vore drøfta tatt til orde for ei forutsigbar og 

læringsintensiv opplæringsordning som er fleksibel nok til å møte den enkeltes behov, men som 

ikkje er tilfeldig ut frå ulik fylkeskommunal fortolking slik situasjonen er for mange i dag. 

Det er eit pågåande arbeid i regi av Udir der ein vurderer eventuell endring av praksiskrava i 

praksiskandidatordninga. Det kan sikkert vere gode grunnar til endring også av 

praksiskandidatordninga, men vi drøftar ikkje desse endringsforslaga her då vi i denne samanhengen 

tek til orde for ein ny opplæringsmodell for vaksne som er noko vesentleg anna enn den 

dokumentasjonsordninga som ligg til grunn for praksiskandidatordninga.  

I rapporten frå VOX som oppsummerer forsøket «Fagbrev på jobb» blir ein ny modell skissert. FRHO 

meiner ein bør ta utgangspunkt i denne skissa men at den må modifiserast noko. Elementa som ligg 

til grunn er imidlertid godt forankra i erfaringane frå forsøket og bør leggjast til grunn vidare. Desse 

er:  

1) Krav om relevant praksis i forkant av opplæringa: Det er lagt til grunn at kandidaten må ha 

minimum eitt års relevant praksis og vere tilsett i minimum 50 prosent stilling gjennom heile 

opplæringsløpet. Rådet ser at det kan vere grunn til å drøfte dette nærmare. 

2) Deretter kjem realkompetansevurdering og individuelt tilpassa opplæring på bakgrunn av denne. 

3) Rettleia opplæring på arbeidsplassen slik at kandidaten kan behalde inntekt og tilsettingsforhold i 

perioden  

4) God oppfølging av arbeidsplassen og kandidaten frå fylkeskommunen. 

5) Modellen foreslår også fritak frå skriftleg eksamen Vg3, ulikt praksiskandidatordninga. FRHO 

meiner at ein ikkje bør ha fritak frå skriftleg eksamen Vg3.  

6) Fritak frå fellesfag , som i praksiskandidatordninga må diskuterast nærmare. Det er ein prosess på 

gang med mål om betre og meir yrkesretting av fellesfaga som FRHO ser fram til resultatet av. Rådet 

meiner at fleire av fellesfaga er særs relevante i t.d. helsearbeidarfaget og barne- og 

ungdomsarbeidarfaget. Andre er kanskje ikkje fullt så nødvendige og kan for dei som ikkje har 

tidlegare utdanning vere svært krevjande. 

                                                           
2
 Sjå gjennomgang av ordningane i ovannemnde notat av 28.11.14 



Dei vaksne som arbeider som assistentar i helse- og oppvekstsektoren i dag er ei meir heterogen 

gruppe med omsyn til erfaring og utdanning enn tidlegare. Mange har vidaregåande opplæring frå 

før og har såleis «mista» retten til vidaregåande opplæring. Personar mellom 20 og 25 år som er i eit 

«vakuum» mellom ungdomsrett og vaksenrett. Systemet rundt rett til vidaregåande opplæring må 

endrast for å større grad kunne møte kompetansebehov vaksne (og arbeidslivet) har. 

Ein kan diskutere om dei modellane FRHO og andre foreslår eigentleg er mogleg å gjennomføre 

innanfor dagens regelverk og med å ta i bruk fleksibiliteten som eksisterer i lærlingordninga. Basert 

på fleire års erfaring med dei ulike ordningane, særleg i helsesektoren, er vårt standpunkt at det ikkje 

let seg gjere – anten årsakene er av rettsleg eller praktisk art. Vårt standpunkt er at heller ikkje 

lærlingordninga er optimal for vaksne med erfaring frå sektoren, sjølv om ein kan få visse fritak for 

tidlegare praksis og utdanning. Det siste er særleg på grunn av utfordringar knytt til finansiering av 

livsopphald, men også krava til fellesfag representerer eit hinder for gjennomføring for mange. Krav 

til fellesfag er som nemnt noko som bør diskuterast nærmare i eit meir overordna perspektiv.  

Det finst andre målgrupper som er aktuelle for arbeid i helse- og oppvekstsektoren, utan eit 

tilsettingsforhold og tidlegare erfaring, og som treng tilpassa opplæringsløp som vi ikkje har drøfta 

her. Vi viser m.a. til prosjektet «Menn i helse» i regi av KS og Helsedirektoratet og ulike prosjekt som 

har som formål å betre innvandrar sine muligheiter på arbeidsmarknaden.  

FRHO vil understreke at ein på ingen måte ønskjer å svekke krava til fagbrev – tvert om. Men vi 

meiner dagens ordningar er suboptimale både frå eit fagleg og individuelt perspektiv. Rådet tek ikkje 

til orde for enklare ordningar for tilsette innan helse- og oppvekstsektoren slik enkelte hevdar, men 

det er på den andre sida ikkje rett at det skal vere vanskelegare å nå målet om fagbrev i denne delen 

av arbeidslivet enn i andre -  sjølv om det gjeld kvinnedominerte sektorar der deltidsarbeid dessverre 

framleis er normalen.  

Til sjuande og sist handlar dette ikkje berre om kompetanseheving for den enkelte og for 

arbeidsplassen, men om kvalitet i velferdstenestene og sikkerheit for alle brukarar. I helsesektoren 

er tillit til yrkesgruppene sett på som avgjerande viktig og er noko av bakgrunnen for at vi har ei 

autorisasjonsordning for 29 personellgrupper, m.a. helsefagarbeidarar. FRHO ønskjer ikkje endringar 

som bidreg til å svekke legitimiteten til dei yrkesutøvarane det her er snakk om. 

 

31.05.2015 

Tonje Thorbjørnsen, leiar FRHO 
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Innspill fra FRHO til gjennomgang av regelverket om fag-, svenne-, og 

kompetanseprøve i forskrift til opplæringsloven kap. 3  
 

  
Faglig råd helse- og oppvekstfag har følgende innspill til gjennomgangen av regelverket om fag-, 

svenne-, og kompetanseprøve i forskrift til opplæringsloven kap. 3. 

 

§ 3-48 om fag- og svenneprøven 

• Bør det presiseres nærmere når prøven holdes, jf. «slutten av opplæringstida»? Hva ligger i 

«hovedregel» og «normalt»?  

Svar: Mange fylkeskommuner har innarbeidet praksis for at prøven holdes fra to måneder før til to måneder 

etter «opplæringstiden».  Dette synes fornuftig. 

Bør det heller stå læretiden?  

Svar: Det er viktig med felles og gjennomgående lik begrepsbruk. Alt bør kalles for læretiden. 

Det er videre viktig å se § 3-48 i sammenheng med opplæringsloven § 4-4. Dette henger også sammen med 

bestemmelsen om oppmelding i forskriftens § 3-50. 

• Hvor lang tid etter læretidens utløp bør man kunne ta prøven? 

Svar: Det er et mål at alle får tatt fagprøve innen sin læretidens utløp. Hovedregelen bør være at alle får tatt 

fagprøve innen sin læretid, senest 2 måneder etter avsluttet læretid.   

Bør grensen utvides eller strammes inn, og hvordan vil dette kunne påvirke praksis? 

Svar: Med unntak i særlige tilfeller bør grensen være som i dag. Det er fylkeskommunen som må ta stilling til 

søknad om unntak.  

«tilpasse prøven til bedriftens virksomhet» oppfattes som motstridende med prøving etter læreplanen i faget i 

§ 3-47. Hvordan kan dette gjøres klarere? Hvordan gjennomføres prøver der bedriften ikke kan gi fullstendig 

opplæring etter læreplanen? 

 Svar: Når bedrifter godkjennes som lærebedrift må det dokumenteres at de kan gi opplæring i alle målene, 

eventuelt i samarbeid med andre. Da vil denne problemstillingen ikke være aktuell.  

Det er kompetansemålene i læreplan som skal være utgangpunkt for fagprøven, ikke lokal læreplan. 

§3-50 om melding til fag- og svenneprøve 

 Bør det være slik at fylkeskommunen melder opp i stedet for lærebedriften? 

 

Svar: Nei, det må bedriften/opplæringskontoret gjøre. Dersom det skal avlegges fagprøve etter Vg3 i skole må 

fylkeskommunen ha et særskilt ansvar.  

 Bør det være en frist for oppmelding? 
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Svar: Ja, frist bør være 3 måneder før læretidens utløp.   

§3-51 om krav om bestått 

 Hva skjer med de som må ta fellesfag og fag- og svenneprøven på nytt etter to år? Hvordan bør dette 

løses? 

 

Svar: Kandidaten selv må være ansvarlig for å melde seg opp til privatisteksamen og levere dokumentasjon.  

§3-55 om praksiskandidater 

 Hvorfor må man vente 6 mnd for å melde seg til ny fagprøve etter stryk? Kreves praksis? 

 

 

Svar: Rådet støtter gjeldende regel. Dersom kandidaten stryker på fagprøven, må kandidaten få 

tilbakemelding slik at de får mulighet til å tilegne seg mer kompetanse før ny fagprøve.  

 

§3-56 om prøvenemnd 

• Hva er formell faglig kompetanse? Krever man fagbrev? Hva med nye fag? 

• Hvordan skal fylkeskommunen sikre vurderingsfaglig kompetanse i prøvenemnda?  

 

Svar: Minst et medlem i prøvenemnda må ha fagbrev i gjeldende fag. Ved nye fag der det ikke finnes 

fagarbeidere, må kravet kunne fravikes. Fylkeskommunen har en plikt til å gi opplæring i vurdering til 

prøvenemndsmedlemmer.§3-57 om innhold og omfang 

• Hvorfor 4 deler i fagprøven? Hva ligger i dokumentasjon, og hva er forskjellen mellom vurdering og 

dokumentasjon av eget arbeid? 

 

Svar: Firedeling gir fag-/svenneprøven/kompetanseprøven en god struktur for lærlingen. Dokumentasjon 

underbygger vurderingen. Alle må kunne dokumentere eget arbeid. 

 

• Hvorfor og hvordan skal grunnlaget for vurdering utarbeides, og hva skal kandidatene bli kjent med? 

Kan man heller kalle det «vurderingskriterier»? 

 

Svar: Et felles vurderingsgrunnlag bidrar til en mer enhetlig  fag- og yrkesopplæring. Det må være noen felles 

kjennetegn må måloppnåelse og kompetansemålene må legge føringer for hvordan prøvene skal være, jf. 

vurderingsforskriften. 

Alle kompetansemålene skal kunne prøves. 

§3-58 om gjennomføring av prøve 

• Bør alle i nemnda være til stede ved prøvestart? Gjelder det uansett antall, reisevei e.l.? Bør det åpnes 

mer for bruk av digital teknologi? Bør f.eks. prøven kunne sendes kandidaten elektronisk? 

• Åpne for å vurdere hvert enkelt fag isolert når det gjelder gjennomføring? 

 

Svar: Rådet mener at hovedregelen skal være at alle prøvenemndsmedlemmene må være fysisk tilstede. Det 

må kunne gjøres unntak i særskilte tilfeller.  
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• Hvem er tilsynspersonen? Og hva skal kreves av denne? 

Svar: Tilsynspersonen har en uklar rolle. Det er også uklart hvem dette er for bedrifter og prøvenemnder. Det 

kan med fordel gjøres tydeligere. 

§3-59 Vurdering av fag- og svenneprøven 

• Behov for en mer detaljert karakterskala enn dagens tredelte? 

 

Svar: Rådet mener dagens karakterskala er tilfredsstillende. Det viktige er at kandidaten får begrunnelse for 

vurderingen.  

§3-62 om ny fagprøve 

• Presiseres at det er snakk om en ny prøve, og at man ellers blir praksiskandidat? 

 

Tidsfrist for annen gangs prøve? 

Svar: Ny prøve bør tas innen 3 måneder siden kandidatene kanskje ikke står i et arbeidsforhold og at det er 

viktig at prøven blir tatt så raskt som mulig.  

Kan prøven avholdes i annen bedrift enn førstegangsprøven? Bør det presiseres? 

Svar: Ja det bør være mulig og det bør presiseres. 

Generelle kommentarer: Hva spesifikt bør inn i regelverk, og hva bør heller i merknader? 

Svar:  
 Merknader som ikke lenger er relevante bør tas ut.  

 

 Det bør vurderes om praksiskandidater som tidligere har bestått t Vg1 og Vg2 i skole må 

ta tverrfaglig eksamen før de kan gå opp til fagprøven eksamen (jf. de har tatt denne i 

VG2). 

 Fylkeskommunene har ulike regler og satser for avgifter knyttet til 

praksiskandidatordningen. Det bør vurderes et felles regelverk.  

 Det er knyttet noen uklarheter til hvilke regler som gjelder for kandidater med bakgrunn 

fra utlandet. Noen spørsmål som bør vurderes avklart er: 

 Om man må være folkeregisteret i Norge for å kunne gå opp til fagprøven som 

praksiskandidat? 

 Om kandidaten må ha et ansettelsesforhold i en bedrift i Norge? 

 Hvordan vurdere utenlandsk praksis og fagutdanning (jf pågående utredning).  

 

 

Vennlig hilsen 

 

  

  

  

Tonje Thorbjørnsen Eli Sogn Iversen 

Leder Konstituert nestleder 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 
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Saksliste for SRY- møte 2 

11. juni 2015

Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler, møterom 4, 1. etg, Oslo Z, 
Schweigaardsgate 15B, Oslo 

Møteramme: kl. 08:30-15:00 

1. Godkjenning av dagsorden

2. Godkjenning av referat fra møtet 5.3.2015

3. Diskusjons og orienteringssaker

1. Merkeordning for godkjente lærebedrifter
2. Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

3. Orientering om Riksrevisjonens undersøkelse om tilgang på

læreplasser
4. Vedtakssaker

SRY-sak 04-02-2015  Høring – endring av lov og forskrifter om offentlige 

anskaffelser - Lærling klausul i offentlige anbud 

SRY-sak 05-02-2015 Nyoppnevning av faglige råd 2016 – 2020 

SRY-sak 06-02-2015 Retningslinjer for dokumentasjon av praksis for 
praksiskandidater 

SRY sak 07-02-2015 Endring i utdanningsprogrammet for medier og 

kommunikasjon 

SRY sak 08-02-2015 Rapport URLU/ SRY arbeidsgruppe- tiltak og 

støtteordninger som kan bedre funksjonshemmede 
elevers mulighet til å gjennomføre en fagopplæring 

SRY sak 09-02-2015 Deltagelse i European Alliance for Apprenticeships 

nettverk for fag- og yrkesopplæring 

5. Diskusjons og orienteringssaker

4. Yrkesfaglærerløftet
5. Oppfølging av Meld St. 20:

 Gjennomgang av tilbudsstrukturen
 Tiltak 39: Modeller for kvalifisering for elever

som ikke får læreplass eller skoleplass

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


Side 2 av 2 

SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING 
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/ 

6. Innspill til saker for neste SRY-møte 10.9.2015

7. Evaluering av møtet

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
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Vår saksbehandler: Fride T. Burton 
E-post: Fride.Burton@utdanningsdirektoratet.no  
Tlf: 23 30 14 55 

Vår dato: 
09.06.15 
Vår 
referanse: 
2015/71 

Deres dato: 

Deres 
referanse: 

Til arbeidsgruppe ambulansefaget 

Innkalling til konstituerende møte i arbeidsgruppen for ambulansefaget 

I Faglig råd for helse- og oppvekstfags møte 27.01.15 ble det vedtatt å opprette en 
arbeidsgruppe for ambulansefaget som et ledd i rådets svar på oppdrag om gjennomgang 
tilbudsstrukturen i faget. Arbeidsgruppen skal vurdere endring av opplæringsmodell og læreplan i 
faget. FRHO viser til omtale av behovene for endring i Faglig råds utviklingsredegjørelse 
2013/2014.  

Det er fastsatt ny akuttmedisinforskrift med endrede kompetansekrav for ambulansepersonell jf 
Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv 1/15 av 30.04.15.  Kompetansebehov i 
ambulansefag er også utredet av Helsedirektoratet i 2014. Det er viktig at fagutdanningen i 
ambulansefaget er tilpasset nye lovkrav og tjenestens fremtidige behov for kompetanse.  

Du mottar denne innkallingen da du har blitt foreslått som medlem i arbeidsgruppen av et av 
rådets medlemmer. Mandat med mer informasjon er vedlagt.  

Første møte blir avholdt 15. juni 2015 kl. 10-15 møterom 9 i Utdanningsdirektoratet, 
Schweigaardsgate 15B, Oslo. For kart, trykk her. 

Da arbeidsgruppens rapport skal danne grunnlag for eventuelt forslag om endring av gjeldende 
opplæringsmodell og læreplan, vises det til dokumentasjonskrav og prosedyre for endringsforslag 
som beskrevet i retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, faglige råd og 
Utdanningsdirektoratet. Krav i Kunnskapsløftet til forslag om endringer av opplæringsmodell og 
læreplan finner du her: retningslinjer for endring av tilbudsstrukturen og retningslinjer for 
utforming av læreplaner i fag. Dagens læreplaner finner du om du søker her: 
http://www.udir.no/Lareplaner/Finn-lareplan/.  

Utdanningsdirektoratet vil dekke reiseutgifter for arbeidsgruppens møter. Bruk 
bestillingsreferanse 1760fta ved bestilling av reiser gjennom Berg Hansens reiseportal. 
Reiseregning og veiledning for utfylling finner du her: http://www.udir.no/Stottemeny/Om-
direktoratet/Informasjon-om-honorar-og-reiseregninger-/.  

Arbeidsgruppen leverer sin rapport til rådssekretær Fride.Burton@utdanningsdirektoratet.no 
innen 1. november 2015. 

Vennlig hilsen 

Tonje Thorbjørnsen Olav Østebø  
Leder Nestleder og kontaktperson for 

arbeidsgruppen 

Vedlegg: 
1) Agenda for konstituerende arbeidsgruppemøte
2) Mandat for arbeidsgruppen
3) Prinsipper og rammer for arbeidsgrupper tilknyttet til Faglig råd helse- og oppvekst
4) Kontaktinformasjon arbeidsgruppen

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 
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Vedlegg 1:  
 
Agenda for konstituerende arbeidsgruppemøte ambulansefag 15.06.15 
 

 
 
Saksliste 
Sak 1: Velkommen og presentasjonsrunde v/rådsleder FRHO 
Sak 2: Utfordringer i ambulansefaget, mandat fra FRHO v/kontaktperson fra rådet Olav Østebø 
Sak 3: Hvilke forventninger stilles til skrivearbeidet/dokumentasjonen som skal leveres? v/UDIR  
Sak 4: Arbeidsgruppen konstituerer seg selv 
Sak 5: Plan for arbeidet og diskusjon 
Sak 6: Eventuelt 
 
 
Sak 1. Velkommen og presentasjonsrunde v/FRHO 
Rådets leder ønsker velkommen. 
 
Sak 2: FRHO forventninger til arbeidsgruppen, mandat fra FRHO, tidsplan v/Olav 
Østebø 
 
Sak 3: Hvilke forventninger stilles til skrivearbeidet/dokumentasjonen som skal leveres 
v/UDIR 
Prinsipper for arbeid i arbeidsgrupper fra UDIR og krav til dokumentasjon 
 
Sak 4: Arbeidsgruppen konstituerer seg selv (valg av leder, sekretær etc) 
 
Sak 5: Plan for arbeidet og diskusjon 
Gruppen setter opp milepælsplan og diskuterer problemstillinger.  
 
Sak 6: Eventuelt 
 
Det forutsettes at dokumenter linket i oppdraget tas med i møtet. 
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Vedlegg 2:  
 
Mandat - Ambulansefaget 
 
Arbeidsgruppen har på vegne av Faglig råd for helse- og oppvekstfag fått følgende 
mandat og skal diskutere følgende problemstillinger: 
 
Arbeidsgruppen skal foreslå alternative utdanningsløp og vurdere konsekvensene ved disse for: 
 
- Virksomhetene/tjenestene 
- Eleven/lærlingen 
- Skolen/fylkeskommunen 
 
Arbeidsgruppen skal vurdere og komme med forslag til fremtidig utdanningsløp for 
ambulansearbeidere 
 
Arbeidsgruppen skal vurdere faglig innhold i dagens utdanning opp mot fremtidig 
kompetansebehov i ambulansetjenesten 
 
Arbeidsgruppen skal foreslå endringer i faglig innhold der det er identifisert som nødvendig eller 
ønskelig 
 
Arbeidsgruppen skal diskutere følgende problemstillinger: 
 
Hva betyr endrede rammevilkår (lov, forskrift, organisering av tjenestene mv.) for 
ambulansefaget og ambulansearbeideren? 
  
Hvilke oppgaver skal ambulansearbeideren løse? Er disse identiske med dagens eller ser man for 
seg nye/endrede oppgaver? 
 
Hvilken kompetanse trenger ambulansearbeideren for å løse oppgavene og for å møte fremtidige 
kompetansebehov?  
 
Hvilken og hva slags opplæring er det behov for? 
  
Bør opplæringsmodellen endres? Kan det benyttes andre opplæringsmodeller?  
 
Dersom arbeidsgruppens rapport skal danne grunnlag for ev. forslag om endring av 
opplæringsmodell/læreplan, skal dokumentasjonskrav og prosedyre for endringsforslag følges. 
Disse er beskrevet i kap 2.3. i retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, faglige råd og 
Utdanningsdirektoratet.  
 
Arbeidsgruppen bes levere sin rapport til rådssekretær Fride.Burton@utdanningsdirektoratet.no 
innen 1. november 2015.  
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Vedlegg 3: 
 
Prinsipper og rammer for arbeidsgrupper tilknyttet Faglig råd helse- og 
oppvekst 
 

1. Det faglige rådet nedsetter arbeidsgrupper ved behov for spisskompetanse, og fremmer 
behov for budsjett for arbeidsgrupper til Utdanningsdirektoratet.  

2. Reise og eventuelle overnattingsutgifter dekkes for arbeid i arbeidsgrupper.  
3. Arbeidsgrupper konstituerer seg selv og utfører egen sekretariatsfunksjon, herunder 

forestår rapportskriving, innkalling, referat. Rapporten skal leveres til det faglige rådet 
innen fastsatt frist.  

4. Det faglige rådet utpeker et medlem fra rådet som setter i gang arbeidsgruppen, samt 
fungerer som faglig kontaktperson for arbeidsgruppen ved spørsmål underveis i arbeidet.  

5. Arbeidsgruppemøter er møter for å fordele arbeidsoppgaver, koordinere innspill og drøfte 
problemstillinger. Det forventes at arbeidsgruppen arbeider elektronisk/telefonisk mellom 
arbeidsgruppemøter.  

6. Arbeidsgruppemøter legges så langt det er mulig i forkant/etterkant av rådsmøter  
7. Det godtgjøres ikke honorar eller tapt arbeidsfortjeneste for møter i arbeidsgrupper. Ta 

kontakt med egen organisasjon. 
 

Godt arbeid! 
 
 
Praktisk informasjon til arbeidsgruppemedlemmer  
 

1. Arbeidsgruppemedlemmer lager selv profil og bestiller reiser via Berg Hansen. Husk 
referanse 1760fta. Reiser skal bestilles i henhold til de avtaler Utdanningsdirektoratet 
har med Berg Hansen. Ved bruk av bil skal det søkes forhåndsgodkjenning til 
rådssekretær. Taxi dekkes som hovedregel ikke. 

2. Alle spørsmål vedrørende budsjett skal avklares via Faglig råd helse- og oppvekstfags 
rådssekretær 

3. Reiseregninger skal sendes pr post til Utdanningsdirektoratet uten opphold. 
Postadresse for reiseregning: Utdanningsdirektoratet v/Fride Burton, Postboks 9359 
Grønland, 0135 Oslo 

4. Reiseregning og veiledning for utfylling finner du her: 
http://www.udir.no/Stottemeny/Om-direktoratet/Informasjon-om-honorar-og-
reiseregninger-/ 
Husk trykk deaktiver makroer før utfylling. Bilag (flybilletter o.l.) og agenda for møtet 
må følge reiseregning. 

 
Besøksadresse: Schweigaardsgate 15B, se kart. 
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Vedlegg 4: 

Kontaktinformasjon arbeidsgruppen ambulansefag 

Arbeidsgruppen i ambulansefaget

Navn Adresse Mobilnummer E-postadresse Oppnevnt av Annen informasjon 
Ola Yttre Adressen 

står ikke 
oppført i e-
posten 

480 83 305 yttre@online.no Delta Ambulansearbeider og
leder i Deltas 
yrkesorganisasjon,  
Ambulansepersonellets 
yrkesorganisasjon 

Kjærsti Isaksætre Adressen 
står ikke 
oppført i e-
posten 

95087121 kjais@hedmark.org Utdannings-
forbundet 

Marianne 
Haugland Eide 

Linjeveien 
54A  
1087 Oslo 

924 96 301  marianneh.eide@gmai
l.com 

Fagforbundet Fagbrev, Paramedic 
utdanning fra 
Lillehammer og er 
sensor på fagprøver fra 
2000. 
Ansatt ved OUS 

Pål Anders 
Mæhlum  

Adressen 
står ikke 
oppført i e-
posten 

48283317 pal.anders.mahlum@s
ykehuset-innlandet.no 

Spekter Avdelingssjef
sykehuset innlandet 

Faglig kontaktperson fra FRHO

Olav Østebø PB 1511-
Vika  

900 69 150 osol@sus.no  Spekter Nestleder FRHO

Kontaktperson økonomi og rammer
Fride Burton  23 30 14 55 fta@udir.no Utdannings-

direktoratet 
Rådssekretær for 
Faglig råd for helse- og 
oppvekst, 
bestillingsref: 1760fta 



Postadresse: 

Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO 
Telefon: 

+47 23 30 12 00 
E-post: 

post@utdanningsdirektoratet.no 
Bankgiro: 

7694 05 10879 
Besøksadresser: 

Schweigaards gate 15 B, Oslo  
Britveien 4, Molde  
Parkgata 36, Hamar 

Telefaks:  

+47 23 30 12 99 
Internett: 

www.utdanningsdirektoratet.no 
Org.nr.: 

NO 970 018 131 

IBAN: 

NO8876940510879 
BIC/SWIFT 

DNBANOKK 
 

 
 
Saksbehandler: Sølvi Wangen 
 

Vår dato: 
28.05.2015 

Vår referanse: 
2015/367 

 Deres dato: 

 

Deres referanse: 

 
 

Faglig råd for helse- og oppvekstfag 

 

 

 

 

 

 

 

Oppnevning av klagenemnd i ambulansefaget på ikke bestått 
fagprøver 
 

Det er behov for en ny klagenemnd i ambulansefaget. Den «gamle» nemnda har 

sittet i mange perioder og ønsker ikke å reoppnevnes. Klagenemnda skal være 

sammensatt av tre representanter, med hver sin vara. En fra arbeidstakersiden, 

en fra arbeidsgiver og en statlig representant (vanligvis fra skole).  

 

Medlemmene må være faglig kvalifisert. Personer som foreslås må kjenne 

læreplanen som benyttes, eller sette seg inn i denne. De må også vite hvordan 

faget utøves i lærebedriftene. Det er ønskelig at vedkommende er yrkesaktiv i 

faget. 

 

Hva innebærer det av arbeid 

Personer som foreslås må være spurt og ha sagt seg interessert i å påta seg 

vervet. Ambulansefaget behandlet 2 klager i 2014, og 4 klager i 2013. Arbeidet 

med hver klagesak kan også variere fra et kort telefonmøte til å møtes for å drøfte 

saken i klagenemndsmøte. I tillegg må sakspapirene leses nøye i alle sakene. 

 

Plikter 

Klagenemndsmedlemmene forplikter seg til å behandle de klagene som måtte 

komme i løpet av oppnevningsperioden på fire år.  

 

Skolering 

Ved oppnevning av klagenemnd, innkaller Utdanningsdirektoratet nemnda hit for å 

ha en gjennomgang av klagebehandling før de behandler første klage.  

 

Ellers blir fagets læreplan sendt til medlemmene i forbindelse med oppnevningen. 

Vi forventer at medlemmene setter seg inn i denne. 

 

Godtgjørelse 

Klagenemndsmedlemmene får honorar for den tiden som går med til arbeid med 

klagene. Honoraret følger satsene for utvalgsgodtgjørelse som pr 01.01.2015 er kr 

418 pr time for arbeid i møtene og for evt for- og etterarbeid.  

Lederen i nemnda får kr 552 pr time i møtene og kr 418 for etter- og forarbeid. 

Reise- og diettgodtgjørelse ytes etter statens satser. I tillegg vil evt dokumenterte 

utgifter i forbindelse med klagebehandlingen bli dekket. 

 
Vi håper det lar seg gjøre å ha på plass en ny nemnd i løpet av august.  

 

 

 

 

Vennlig hilsen 
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Sølvi Wangen 

 

rådgiver  

  

 



Vår saksbehandler: Fride T. Burton 
E-post: Fride.burton@utdanningsdirektoratet.no  
Tlf: 23 30 14 55 

 
Vår dato: 
19.05.15 
Vår 
referanse: 
2015/71 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

    
PBL 
Prinsens gate 91 
8003 Bodø 
E-post: pbl@pbl.no                                                                                                       
 
 
 
 

SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I ARBEIDSGRUPPE I BARNE- OG 
UNGDOMSARBEIDERFAGET  

Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) har besluttet å opprette en arbeidsgruppe for barne- og 
ungdomsarbeiderfaget som et ledd i rådets svar på oppdrag om gjennomgang av tilbudsstrukturen i fag 
og yrkesopplæringen.  

De faglige rådene og Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er en del av partssamarbeidet i fag- 
og yrkesopplæringen Rådene er et rådgivende organ ovenfor Utdanningsdirektoratet og skal arbeide 
for å utvikle kvaliteten i fagene og se trender og utviklingstrekk slik at de dekker arbeidslivets, den 
enkeltes og samfunnets behov for kompetanse 

Arbeidsgruppen i barne- og ungdomsarbeiderfaget skal blant annet vurdere om faget fortsatt skal 
omfatte hele oppvekstsektoren (0-18 år), om det er behov for endringer i læreplanen på Vg2 og om 
kompetansemålene i Vg3 er i tråd med arbeidslivets behov for kompetanse i fremtiden. 

Arbeidsgruppen skal bestå av representanter fra partene i arbeidslivet, det vil si fra Fagforbundet, 
Delta, Utdanningsforbundet og KS. Det er i tillegg et ønske fra faglig råd at arbeidsgruppen skal 
inkludere alle hovedaktører innen fagområdet, og derfor henvender rådet seg til PBL som en viktig 
aktør innen barnehagesektoren.  

Faglig råd for helse- og oppvekstfag inviterer PBL til å delta med en representant i arbeidet og ber om 
tilbakemelding på forespørselen innen 15. juni til arbeidsgruppens kontaktperson 
ingri.bjornevik@fagforbundet.no og rådssekretær fta@udir.no. 

Oppstartsmøte for arbeidsgruppen planlegges i medio august. Det legges opp til 3-4 møter i 2015. 
Innkalling til konstituerende møte, framdriftsplan og retningslinjer for arbeidet sendes når deltakelse er 
bekreftet. 

Utdanningsdirektoratet vil dekke reiseutgifter for arbeidsgruppens møter. Bruk bestillingsreferanse 
1760fta ved bestilling av reiser gjennom Berg Hansens reiseportal. Reiseregning og veiledning for 
utfylling finner du her: http://www.udir.no/Stottemeny/Om-direktoratet/Informasjon-om-honorar-og-
reiseregninger-/. 
 
 
 
Vennlig hilsen  
  
  
Eli Sogn Iversen Ingrid Bjørnevik 
Konst. nestleder Kontaktperson for 

arbeidsgruppen fra FRHO 
 
 
 



Vedlegg: 

Praktisk informasjon til arbeidsgruppemedlemmer 

1. Arbeidsgruppemedlemmer lager selv profil og bestiller reiser via Berg Hansen. Husk
referanse 1760fta. Reiser skal bestilles i henhold til de avtaler Utdanningsdirektoratet
har med Berg Hansen. Ved bruk av bil skal det søkes forhåndsgodkjenning til
rådssekretær. Taxi dekkes som hovedregel ikke.

2. Alle spørsmål vedrørende budsjett skal avklares via Faglig råd helse- og oppvekstfags
rådssekretær

3. Reiseregninger skal sendes uten opphold. Reiseregning og veiledning for utfylling
finner du her: http://www.udir.no/Stottemeny/Om-direktoratet/Informasjon-om-
honorar-og-reiseregninger-/
Husk trykk deaktiver makroer før utfylling.

4. Dersom arbeidsgruppens rapport skal danne grunnlag for ev. forslag om endring av
opplæringsmodell/læreplan, skal dokumentasjonskrav og prosedyre for endringsforslag
følges. Disse er beskrevet i retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, faglige råd og
Utdanningsdirektoratet:
http://www.udir.no/Upload/Fagopplaring/Retningslinjer%20SRY_FR_UDIR_4_korr%20
(2).pdf



 

FRHOs arbeidsgruppe Barne- og ungdomsarbeiderfaget 

Navn Adresse Mobilnummer E-
postadresse 

Oppnevnt 
av 

Annen 
informasjon 

Jill Hellem Adressen 
står ikke 
oppført i 
e-posten 

905 69 099 jill.hellem@d
elta.no 

Delta Leder i Deltas 
yrkesorganisasjo
n som 
organiserer 
barne- og 
ungdomsarbeider
e 

Solveig 
Skillinghaug 

Adressen 
står ikke 
oppført i 
e-posten 

99100919 solveigs@vfk
.no 

Utdannings
-forbundet 

 

Marte Schrøder Melhus 
kommun
e, 
Rådhusv
egen 2, 
7224 
Melhus 
Utvikling
sseksjon
en 

72858025 
/91510652 

www.melhus
.kommune.n
o 

KS Rådgiver i 
Utviklings-
seksjonen 

 
Espen Rokkan 
www.pbl.no 

 Direkte:   
75 55 37 37 
Mobil:   93 49 
74 20  
 

 FRHO Direktør for 
interessepolitikk, 
PBL 
 

May-Britt 
Sundal 

 977 09 761 ma-
sunda@onlin
e.no 
 

Fag-
forbundet 

 

Faglig kontaktperson for FRHO 

Ingri Bjørnevik Boks 
7003 
St.Olav
s plass 

924 90 102 ingri.bjornevik
@fagforbunde
t.no  

Fag-
forbundet 

Medlem Faglig 
råd helse- og 
oppvekstfag 

Kontaktperson økonomi  
Fride Burton  23 30 14 55 fta@udir.no 

 
Utdannings-
direktoratet 

Rådssekretær for 
Faglig råd for 
helse- og 
oppvekst 
Bestillingsref: 
1760fta 

 



Utkast til rådsmøte FRHO 9.6.15: 
 
Arbeidsgruppens mandat, sammensetting og arbeidsform i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget: 
 
I arbeidsgruppen skal det være representanter fra KS, PBL, Utdanningsforbundet, 
Fagforbundet og Delta  
 
Arbeidsgruppa har fått følgende mandat fra Faglig råd for helse- og oppvekstfag: 
 

- Arbeidsgruppa skal vurdere om barne- og ungdomsarbeiderfaget fortsatt skal omfatte 
hele oppvekstsektoren (0-18 år)  

- Arbeidsgruppa skal vurdere om det er behov for nye og andre kompetansemål i 
læreplanene for Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget og Vg3 (læretid) 

- Arbeidsgruppa skal vurdere om faget trenger ny tittel 
 
Arbeidsgruppa bør særlig vurdere innholdet i læreplanen på Vg2 og om kompetansemålene i 
Vg3 er i tråd med de endringer som har kommet i sektoren og om de oppfyller arbeidslivets 
behov for kompetanse i fremtiden.  
 
Videre må arbeidsgruppen vurdere eventuelle konsekvenser endringer i Vg3 læreplanen vil få 
for læreplanen i Vg2, herunder behov for eventuelt å foreta endringer i denne.  
 
Arbeidsgruppen må også vurdere om det er andre tiltak for at kompetansemålene er i tråd med 
arbeidslivets behov. Videre er det ønskelig at arbeidsgruppen vurderer om det er 
hensiktsmessig å endre noe i opplæringen. 
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Dato:  
20.05.2015 

 
 

Saksdokument til faglige råd og SRY 
Forslag til retningslinjer for dokumentasjon av praksis 
for praksiskandidater 
 
 

1. Godkjenning	av	praksis	for	praksiskandidater	–	oppdrag	til	faglige	
råd	og	SRY	

I samsvar med §3-5 i opplæringsloven er det anledning til å ta fag/svenneprøve på 
bakgrunn av praksis. Praksisen skal være minst 25% lengre enn læretida, og skal dekke 
de mest vesentlige delene av læreplanen. Det er fylkeskommunen som godkjenner 
praksisen. På bakgrunn av en sak vedrørende godkjenning av praksis i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget mente SRY at det kan være behov for en presisering og 
gjennomgang av godkjenning av praksis. SRY anbefalte derfor i møte 6. desember 2012 
Utdanningsdirektoratet å sette i gang arbeid med retningslinjer for nasjonal standard for 
godkjenning av praksis. Direktoratet satte i gang et arbeid i samsvar med vedtaket. I 
brev datert 25.02.2014 ble de faglige rådene spurt om: 
 

 Er fylkeskommunenes godkjenningsprosedyrer for dokumentasjon av praksis for 
praksiskandidater tilfredsstillende? 

 Mener rådet at ulike krav til dokumentasjon fra fylke til fylke utgjør et problem?  
 Dersom ulike krav er et problem, hva er omfanget? Har rådet forslag til tiltak som 

bør iverksettes for at godkjenningene blir mer enhetlige? 
 
Samtlige ni faglige råd besvarte henvendelsen. Svarene dokumenterte ikke vesentlige 
forskjeller i saksbehandlingen mellom fylkeskommunene. Likevel ble det gitt uttrykk for 
at man ønsket felles retningslinjer for behandling av denne type saker. Direktoratet 
fortsatte derfor sitt arbeid. Som støtte i prosessen ble det opprettet en referansegruppe 
bestående av representanter fra SRY og opplæringsregionene:  
 
Eli Sogn Iversen  SRY, prosjektleder Bli helsefagarbeider 
Kristine Hansen  SRY, rådgiver i Fagforbundet 
Marianne Waage  Avdeling for fagopplæring, Utdanningsetaten i Oslo 
Anders Vestergaard  Telemark fylkeskommune 
Signe Sætre Seksjon for fagopplæring, Hordaland fylkeskommune 
Marit Heggeriset  Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 
I tillegg har en intern arbeidsgruppe og styringsgruppe i direktoratet støttet arbeidet. 
Referansegruppa har hatt to møter, samt e-post korrespondanse. Referansegruppa stiller 
seg bak vedlagte forslag. 
 

2. Om	forslaget:	
 
Med utgangspunkt i SRYs vedtak har direktoratet foreslått at det utarbeides forslag til 
retningslinjer om dokumentasjon av praksis med følgende elementer: 
 
• Søknadsprosedyre, felles rutiner og regler for saksbehandling, hvem som vurderer 
• Forslag til felles skjema for dokumentasjon av praksis 
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• Vurdere felles frister, bl a for oppmelding yrkesteoriprøven 
• Omtale/avklaring av særlige forhold i enkeltfag. Eksempel sertifikatkrav innen 
enkelte lærefag, særskilte godskrivingsregler og regler for overgang mellom fag.  
• Avklare godkjenning av lærerpraksis, ingeniørpraksis og andre forhold som er 
omtalt i RFA-rundskrivet fra 1992 (vedlagt). 
 
Målet er at vurderingene som gjøres skal være riktige og foregå etter felles rutiner. 
Direktoratet har hatt som intensjon ikke å komme med forslag som kan oppfattes å 
kunne svekke kravene for å melde seg opp til fagprøve, og derved kvaliteten på 
fagbrevet. Direktoratet har tatt utgangspunkt i RFA-rundskrivet og utarbeidet vedlagt 
forslag til retningslinjer.  
 
Særskilt	om	godkjenning	av	fritidsarbeid	
På bakgrunn av spørsmålet reist i referansegruppa om godkjenning av fritidsarbeid, har 
direktoratet sjekket lovgrunnlaget for praksiskandidatordninger (§20). Loven bruker 
begrepet «praksis i faget». I proposisjonen til lov om fagopplæring i arbeidslivet er 
lærlingeordningen hovedinnholdet. Type praksis problematiseres ikke, men det ser ut til 
at det forutsetningsvis går frem at det er tale om ordinær yrkespraksis, jf. «voksne 
arbeidstakere» og «kommet inn i faget». I rundskriv fra Rådet for fagopplæring i 
arbeidslivet fra 1990 framgår det at «Praksis utenom ordinært ansettelsesforhold 
godkjennes ikke». Begrunnelsen ser ut til å være at ufaglærte ved å arbeide sammen 
med andre som utøver faget i et arbeidsfellesskap vil tilegne seg tilstrekkelig kompetanse 
til å avlegge fagprøve. Dette gjelder både fagspesifikk kompetanse i henhold til vg3-
læreplan og generell del av læreplanen (holdninger, evne til samarbeid osv). I 
opplæringslovens § 3-3 står det: «Fagopplæringa omfattar normalt to års opplæring i 
skole og eitt års opplæring i bedrift.» Selv om det her er snakk om opplæring, fastslås 
det at det er i bedrift faget normalt skal læres. Praksis skal ut fra dette som hovedregel 
skal være opparbeidet i arbeidslivet i et arbeidsfellesskap med andre som utøver faget. 
 
Særskilt	om	godkjenning	av	deltidsarbeid	
Krav til varighet i praksis framgår av fagets læretid (læretid + 25%), uttrykt i årsverk. 
Utgangspunktet er at fastsatt læretid/praksistid normalt er nødvendig for å lære faget. 
Tidligere utdanning og realkompetansevurderte kunnskaper mot læreplaner for vg1 og 
vg2 kan imidlertid gi godskriving i praksistid. Det har vært reist spørsmål om 
deltidspraksis skal godkjennes tilsvarende heltidsstilling. 
SRY/Fagforbundets representant i referansegruppa mener godkjenning av deltidspraksis 
tilsvarende fulltid, i realiteten vil bety et redusert praksiskrav. Fagforbundet er opptatt av 
at fagbrev i helse- og oppvekstfagene skal ha en høy kvalitet. Å innføre en praksis hvor 
deltidspraksis likestilles med fulltidspraksis kan oppfattes som å redusere krav til å 
avlegge fagprøve som praksiskandidat. De ønsker derfor at all deltidspraksis skal 
omregnes til heltid. 
SRY/KS, Virke og Spekter sin representant i referansegruppa er opptatt av å finne en god 
løsning for de som jobber i helse- og omsorgssektoren. Da mange i denne sektoren 
jobber deltid, vil praksiskandidatordningen med krav om fem år praksis være en 
krevende ordning. Det er viktig at kvaliteten på fagbrevet er den samme uavhengig på 
hvilken måte fagbrevet er tatt. Det har vært diskutert om praksis ned til 80% stilling, 
skal kunne regnes som fulltidsstilling ved oppmelding til fagprøve og om det vil ha noen 
konsekvenser for kvaliteten. Det som er avgjørende for kvaliteten av kandidaten er 
hvordan oppfølgingen og veiledningen fra arbeidsgiver har vært før fagprøven skal 
avlegges. KS, Virke og Spekter mener derfor det er viktig å finne gode løsninger for 
voksne som i større grad er tilpasset målgruppen og sektoren. 
 
Mulighet	for	dobbel	godskriving	
Det er foreslått følgende bestemmelse: «Det gis ikke godskriving for mer enn 12 
måneder i løpet av ett år. Eksempelvis gis ikke det ikke godskriving for ekstraarbeid i 
tillegg til fulltids skole eller stilling i faget». Dette innebærer at det ikke kan gis dobbelt 
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godskriving for både skole og arbeid samtidig, eller godskriving utover 12 måneder pr år 
grunnet overtid, ansettelse i over 100% stilling osv. Bestemmelsen er i samsvar med 
vanlig praksis for fastsetting av ansiennitet og ved inntak til høyere utdanning. 
Direktoratet ønsker kommentarer til forslaget 
 
Særskilt	om	godkjenning	av	praksis	som	selvstendig	næringsdrivende	
Med utgangspunkt i gjeldende lovverk skal praksis som hovedregel skal være 
opparbeidet i arbeidslivet i et arbeidsfellesskap med andre som utøver faget. Selvstendig 
næringsdrivende vil i mange sammenhenger arbeide sammen med andre i faget, men 
ikke alltid. Enkelte vil kunne ha drevet som næringsdrivende i fem år med enkeltoppdrag 
som dekker læreplanen. De har imidlertid ikke lært faget av andre fagarbeidere, og 
således falle utenfor hovedregelen for godkjenning av praksis. Referansegruppa har 
likevel anbefalt at denne type praksis skal kunne godkjennes forutsatt tilstrekkelig 
dokumentasjon, herunder også dokumentasjon av reell næringsvirksomhet. 
Direktoratet ønsker synspunkter på om praksis som selvstendig næringsdrivende skal 
kunne godkjennes, og hvilke dokumentasjonskrav som eventuelt skal stilles. 
 
Særskilt	om	behov	for	nasjonalt	formular	for	dokumentasjon	av	praksis	
Det har vært foreslått å utarbeidet et felles nasjonalt formular for godkjenning av 
praksis. Flere fylkeskommuner har utarbeidet egne formularer og sjekklister for 
oppmelding til fagprøve. Enkelte går i detalj på fag og kompetansemål, mens andre er av 
generell karakter. 
Direktoratet ønsker synspunkter på om det bør utarbeides et felles nasjonalt formular for 
dokumentasjon av praksis. 
 
Behov	for	særskilte	bestemmelser	i	enkeltfag	
Referansegruppa har diskutert spørsmålet om det er behov for særskilte bestemmelser 
om enkeltfag. Dette gjelder særlig i fag hvor det hevdes at det er kompetansemål i vg2-
læreplanen som ikke videreføres i vg3-læreplanen, men som likevel er nødvendig 
kompetanse for å avlegge fagprøve. Dette gjelder for eksempel logistikkfaget, hvor 
kompetanse i å kjøre truck ligger i vg2-læreplanen. 
Etter direktoratets oppfatning legger regelverket til grunn at det er kompetansemål i 
vg3-læreplanen som skal prøves. Dersom nødvendige kompetanse ikke framgår av vg3-
læreplanen, bør læreplanen endres. 
Direktoratet ber om synspunkter på behovet for omtale av praksiskrav til enkeltfag i 
retningslinjene. 
 

3. Oppsummering	‐	Oppdrag	til	faglige	råd	og	SRY	
 Direktoratet ønsker synspunkter på om deltidsarbeid skal omregnes til heltid, eller 

deltidsarbeid skal likestilles med heltid, og i hvilket omfang. 
 Direktoratet ønsker synspunkter på om det skal kunne gis dobbel godskriving. 
 Direktoratet ønsker synspunkter på om praksis som selvstendig næringsdrivende skal 

kunne godkjennes, og hvilke dokumentasjonskrav som eventuelt skal stilles. 
 Direktoratet ønsker synspunkter på om det bør utarbeides et felles nasjonalt formular 

for dokumentasjon av praksis. 
 Direktoratet ber om synspunkter på behovet for omtale av praksiskrav til enkeltfag i 

retningslinjene. 
 Andre tilbakemeldinger  

 
 
Direktoratet ber de faglige rådene om innspill innen 15. juni 2015.  
Saken vil bli lagt fram for SRY 11. juni. 
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Vedlegg:  
Forslag til retningslinjer for dokumentasjon av praksis for praksiskandidater 
Utgått RFA-rundskriv 55/92: Generelle retningslinjer til veiledning for vurdering av 
praksis  



Utkast møteplan for FRHO høst 2015 
AU-møter Rådsmøter

28. august, 9-15, møterom 6 i UDIR 16. september, hos Virke på Solli plass

5. oktober, 9-15, møterom 6 i UDIR 12. oktober, møterom 4 i UDIR

18. november, 9-15, møterom Berlin og
møterom 1 i UDIR 

4. desember, møterom 3 i UDIR
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