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Faglig råd for helse- og oppvekstfag 
 

 

 

 
 
 

Utkast innkalling og agenda møte 5/14 i Faglig råd for helse- og 
oppvekstfag 22. oktober hos Utdanningsdirektoratet, møterom 9.  
 

 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 

Inviterte Tonje Thorbjørnsen, 

Fagforbundet 

 

Kristin Vik, YS 

 

Ingri Bjørnevik, Fagforbundet 

Olav Østebø, Spekter 

 

 

Eli Sogn Iversen, KS 

 

Olaug Vibe, Virke 

 

 Fra skoleverket/skoleeier Observatører 

Inviterte Sylvi Berg, Utdanningsforbundet 

Anne Lise Solbakk, Skolenes 

landsforbund 

Catrine Utne Pettersen, KS 

skoleier 

Emma Konstanse Bentsen 

Elevorganisasjonen  

Sigrun Heskestad, Helsedirektoratet 

 

 

 Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 

 Anne Yun Rygh, 

Utdanningsforbundet 

Sigrun Heskestad, 

Helsedirektoratet 

Trygve Natvik, Fagforbundet 

Fride Burton 

 

 

Møteleder 
Tonje 

Thorbjørnsen 
Referent Fride Burton 

Onsdag 22. oktober Kl: 09:30   

Onsdag 22. oktober 

slutter møtet 
Kl: 15:30    

  Total tid  6 timer 

 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Tonje Thorbjørnsen Olav Østebø 

Leder Nestleder 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 
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Saksliste 

 

Sak 33/14: Godkjenning av møteinnkalling og saker til eventuelt v/Tonje 

Sak 34/14: Diverse orienteringer (Helsedir, UDIR, og FR) 

Sak 35/14: Oppdrag til Faglige råd – vurdere tiltaket om splitting av felles programfag på Vg2 

Sak 36/14: Bestilling sendt 19.09.14 forankringsdokument for endring helsefagarbeider   

 og helsesekretær ved Olav Østebø og Tonje Thorbjørnsen  

Sak 37/14: Bestilling sendt 19.09.14 om kriterier for å prioritere fag ved Tonje Thorbjørnsen 

Sak 38/14: Voksne-realkompetansevurdering ved Tonje Thorbjørnsen 

Sak 39/14: Forsøk voksne Ryfylkemodellen v/UDIR 

Sak 40/14: Høring PTF ved UDIR 

Sak 41/14: Eventuelt  

 

 

Sak 33/14: Godkjenning av møteinnkalling og saker til eventuelt v/Tonje Thorbjørnsen 

 

Sak 34 /14: Diverse orienteringer (Helsedir, UDIR, og FR) ved Tonje Thorbjørnsen 

- Notat til UDIR om framdrift for endringsforslag i utviklingsredegjørelsen  

- Bestilling sendt 19.09.14 Retningslinjer/mal for mandat for arbeidsgrupper som utreder 

endring i læreplan eller endring i utdanningsmodell v/Tonje Thorbjørnsen 

- Lærlingesituasjonen i HO sept. 2014, herunder bestilling fra Utdanningsdirektoratet  

- Orienteringer fra rådsmedlemmer  

 

Sak 35/14: Oppdrag til Faglige råd – vurdere tiltaket om splitting av felles programfag 

på Vg2  

Dette forslaget går ut på å splitte felles programfag for å gi elevene større muligheter for å 

fordype seg allerede på Vg2. Elevene har mulighet for fordypning også innenfor dagens ordning 

gjennom prosjekt til fordypning med 168 timer på Vg1 og 253 timer på Vg2.  

 

Utdanningsdirektoratet sender denne bestillingen til rådene som rådgivende organ, og viser til 

tekst fra stortingsmeldingen der det står at […] beslutning om hvilke programfag som skal deles, 

tas etter dialog med partene i arbeidslivet, blant annet de faglige rådene. 

 

Utdanningsdirektoratet ønsker rådenes innspill og tilbakemelding om: 

• Om splitting av felles programfag på Vg2 er aktuelt, og for hvilke fag 

• Hvorfor det er aktuelt 

• Hvordan splitting kan foregå 

• Hvordan tiltaket kan løse utfordringer, og hvilke, innenfor de respektive 

utdanningsprogrammene om å uttale seg om hvilke fag det kan være aktuelt å søke 

fordypningsområder i. Frist 15. des. 2014 

 

Sak sees i sammenheng med saksdokument som er utarbeidet av AU knyttet til sak 36 og særlig 

endringsforslag helsesekretær og splitting helseservice Vg2.  

 

Sak 36/14: Bestilling sendt 19.09.14 knyttet til forankring av endring helsefagarbeider 

og helsesekretær på rådsmøtet 22.10.14 ved Tonje Thorbjørnsen og Olav Østebø. 

Det kom inn innspill fra KS, Virke og Fagforbundet. AU har sendt et forankringsdokument til 

organisasjonene med forslag til vedtak knyttet til endring av helsefagarbeider og endring av 

helsesekretærfaget. Helsesekretær sees i sammenheng med «Oppdrag til Faglige råd – vurdere 

tiltaket om splitting av felles programfag på Vg2», helsefagarbeider med oppdrag endring av 

tilbudsstruktur.  

 

Sak 37/14: Bestilling sendt 19.09.14 om kriterier for å prioritere fag ved Tonje 

Thorbjørnsen 

Rådet har tidligere vedtatt å komme tilbake til milepælsplan for gjennomgang av de øvrige fag i 

programmet når helsefagarbeider og Helsesekretærfaget er konkludert. Det kom innspill fra Virke 

og Fagforbundet på bestillingen. AU har behandlet innspill og laget forslag til kriterier for 

risikovurdering som presenteres for diskusjon og vedtak i møtet. 
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Sak 38/14: Voksne og realkompetansevurdering ved Tonje Thorbjørnsen 

UDIR v/Åge Hansen hadde et møte med AU knyttet til arbeid med realkompetansevurdering. 

Saken settes saken opp for diskusjon i rådet.  

 

Sak 39/14: Forsøk voksne Ryfylkemodellen. (se vedlagte covernotat) 

Rådet har mottatt sak fra Utdanningsdirektoratet om forsøk for voksne fra Rogaland 

Fylkeskommune.  

 

Sak 40/14: Høring PTF ved rådssekretær 

Høring- Prosjekt til fordypning Vg1 og Vg2 

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift som regulerer prosjekt 

til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. 

Høringsdokumentene finner du her: 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Horing---Forslag-til-endring-i-

prosjekt-til-fordypning-for-videregaende-trinn-1-og-2-yrkesfaglige-utdanningsprogram/ 

 

Prosjekt til fordypning er et sentralt fag i yrkesfaglige utdanningsprogram og sekretariatet 

oppfordrer de faglige rådene til å avgi høringsuttalelse. 

 

Utkast til vedtak fra AU: Organisasjonene utformer høringssvar. I den grad det er mulig, bør 

rådets omforente standpunkt søkes integrert i organisasjonenes høringssvar.   

  

Sak 41/14: Eventuelt   
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