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Referat Faglig råd for helse- og oppvekstfag-05.12.2012 - rådsmøte 
6/2012 i Vika Terrassen (Se vedlagte veibeskrivelse)  
 

 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 
Inviterte Wenche Skorbakk,  

Fagforbundet  
 
Kristin Vik,  
YS, Delta 
 
Ingri Bjørnevik (for Trygve 
Natvik)  

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

 Fra skoleverket/skoleeier Observatører 
Inviterte Sylvi Berg, Utdanningsforbundet 

Anne Yun Rygh,  
Utdanningsforbundet 
Lisbeth Thorsnæs (for Kjell 
Reidar Hetland) 
Emma Konstanse Bentsen 
Elevorganisasjonen  

Helsedirektoratet, Tonje Thorbjørnsen  
 
 
 

 Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 
 Kjell Reidar Hetland, KS 

(skoleeier),  
Trygve Natvig, Fagforbundet 
Emma Bentsen, EO 

Fride Burton 

 
 

Møteleder Wenche Skorbakk Referent Fride Burton 

Onsdag 05. desember 
møtet starter Kl: 11:00    

Onsdag 05.desember 
møtet slutter 

Ca. Kl: 19.30 (inkl. 
julemiddag)    

  Total tid 8 timer 
 
 
 

Vennlig hilsen  
  
  
  
Wenche Skorbakk Olav Østebø 
Leder Nestleder 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 
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Saksliste 
Sak 56.12 KS ønsker velkommen v/Jan Sivert Jøsendal avdelingsdirektør i Utdanning  
Sak 57.12 Godkjenning av innkalling og agenda v/Wenche Skorbakk  
Sak 58.12 Diverse orienteringer (Helsedirektoratet, UDIR, FRHO)/rapportering fra konferanser) 
Sak 59.12 Flytskjema med status FRHO-saker v/Olav Østebø/Fride Burton 
Sak 60.12 Strategi- og tiltaksplan v/Olav Østebø 
Sak 61.12 Oppdragsbrev 28.12: Praksis i barnehage for å ta barne- og ungdomsarbeiderfaget 
v/Wenche Skorbakk 
Sak 62.12 Endring av helsesekretærfaget? v/Wenche Skorbakk  
Sak 63.12 Faggrupper og kartlegging av læreplanmiddelbehov – v/Fride Burton 
Sak 64.12 Fylkesbesøk 2013 (se vedlegg) v/Wenche Skorbakk 
Sak 65.12 Eventuelt 
 
Sak 56.12 KS ønsker velkommen v/Jan Sivert Jøsendal  
 
Sak 57.12 Godkjenning av innkalling og agenda v/Wenche Skorbakk  
Innkalling og agenda ble godkjent. 
 
Sak 58.12 Diverse orienteringer (Helsedirektoratet, FRHO, UDIR) og rapportering fra 
konferanser 
 
Helsedirektoratet v/Tonje Thorbjørnsen orienterte om problematikk knyttet til at 
helsefagarbeidere ikke får autorisasjon, da de ikke har mottatt fagbrevet ennå. Helsedirektoratet 
vil ta opp saken på kontaktmøte med Statens autorisasjonskontor for helsepersonell igjen. UDIR 
har allerede redegjort for den formelle statusen til hhv fagbrev, kompetansebevis, vitnemål etc. i 
tidligere møte. Helsedirektoratet følger saken, og trekker inn UDIR om nødvendig.  
  
Helsedirektoratet orienterte videre om VOXs prosjekt Fagbrev på jobb (se 
http://www.fagbrevpajobb.no/). Prosjektet må sees i sammenheng med eventuell oppfølging av 
Meld St 13 Utdanning for velferd.  
 
Rådsleder informerte om at hun er bedt om å holde et 5 min innlegg i møtet 06.12.12 mellom 
SRY og ledere/nestledere i faglige råd der statsråden er til stede. 
 
Nestleder orienterte om sak om kryssløp for ambulansefaget (se flytskjema) som må tas opp 
igjen over nyttår. Det har vært en arbeidsgruppe, der bla Delta og Fagforbundet har deltatt. 
Denne kalles inn til et møte første halvår 2013 for å skrive rapport som skal oversendes rådet 
innen 1. mai 2013. Saken behandles på møtet i slutten av mai 2013.  
 
Ingri Bjørnevik informerte om dialogmøtet arrangert av SIU/UDIR for Europass fagbeskrivelser. 
Møtet vektla bruken og nytten av Europass. Tilbakemelding til rådet: Det er et ønske at rådet 
bidrar til å gjøre Europass-ordningen mer kjent.  
 
Rådssekretær har blitt bedt om å gå inn som observatør i NUFHO i stedet for Aina Bredesen.  
 
Sak 59.12 Flytskjema med status FRHO-saker (vedlegg)  
Flytskjema ble gjennomgått og oppdatert.  
 
Sak 60.12 Strategi- og tiltaksplan v/Olav Østebø  
Rådet gav innspill til strategi- og tiltaksplan i rådsmøtet 24.10.12. En arbeidsgruppe ble nedsatt 
og la fram utkast for diskusjon i rådsmøtet. Planen ble gjennomgått og vedtatt med de endringer 
som ble gjort i møtet. 
 
Sak 61.12 Oppdragsbrev 28.12: Praksis i barnehage for å ta fagbrev i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget (se vedlegg). Vedtak: Uttalelsene oversendt Utdanningsdirektoratet 
fra Faglig råd helse- og oppvekstfag av 29.09. og 15.11.12 besvarer oppdragsbrev 28-12.  
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Sak 62.12 Endring av helsesekretærfaget? (se vedlegg) v/Wenche Skorbakk  
Rådet har nedsatt en arbeidsgruppe ledet av Mette Meisingset. Gruppen leverte rapport i mai 
2012 (vedlegg). Gro Bengtson fra Norsk Helsesekretærforbund i Delta orienterte om rapporten i 
rådsmøtet 24.10.12. AU har sendt bestilling til rådet om forankring av alternativer i egen 
organisasjon.  
 
Vedtak: Spekter og KS kartlegger muligheter for læreplasser og legger fram i rådsmøtet i april.  
 
Sak 63.12 Faggrupper og kartlegging av læreplanmiddelbehov – bistand fra faglige råd 
Utdanningsdirektoratet har behov for bistand fra de faglige rådene i forbindelse med 
utarbeidelsen av ny langtidsplan for smale fag/ små elevgrupper (2013 – 2016) og kartlegging av 
læremiddelbehov. Jf. bestilling om forslag til representanter til faggrupper for læremidler. Rådet 
behandlet saken i møtet 05.12.12. 
 
Vedtak: Ingrid Bjørnevik og Torun Augland meldes inn i faggruppen.  
 
Sak 64.12 Fylkesbesøk 2013 (se vedlegg) v/Wenche Skorbakk 
Brev ble gjennomgått. Rådet bad rådssekretær etterspørre info om VG3 i skole helse- og 
oppvekstfag.   

 
Sak 65.12 Eventuelt 
Problemstillinger knyttet til VG3 i skole ble diskutert. Rådet sender bestilling til 
Utdanningsdirektoratet om muligheter for statistikk over hvor mange som ikke får læreplass og i 
stedet får tilbud om VG3 i skole i HO. 
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