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Strategi- og handlingsplan 
Faglig råd for helse- og oppvekstfag 2017 – 2021 

Ambulansefaget 

Apotekteknikerfaget 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 

Fotterapifaget 

Helsearbeiderfaget 

Helsesekretærfaget 

Hudpleierfaget 

Ortopediteknikerfaget 

Portørfaget 

Tannhelsesekretærfaget 

Aktivitørfaget (foreslått overført til FRHO) 
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Strategi for Faglig råd for helse- og oppvekstfag 2017 – 2021 

Hovedområde Strategiske mål 

Rekruttering Antall søkere til helse- og oppvekstfagene skal være i samsvar med samfunnets og arbeidslivets behov. 
  
Det skal være bedre balanse i fordelingen av mannlige og kvinnelige søkere. 
 
Bidra til å utvikle samarbeid med Forsvaret innen rådets ansvarsområde.  

Tilbudsstruktur Ny opplæringsmodell i ambulansearbeiderfaget. 
 
God innplassering av aktivitørfaget. 
 
Fagene i tilbudsstrukturen skal være relevante og i samsvar med de behov sektorene skal dekke. 
 

Kvalitet i opplæringen Læreplaner i helse- og oppvekstfagene skal være oppdatert og legge grunnlaget for god kvalitet i 
opplæringen. 
  
Opplæring i helse- og oppvekstfagene skal være oppdatert og tilpasset fagområdet. 
 
Det skal være god samhandling mellom skole og lærebedrift. 
 
Faglige ledere, veiledere, instruktører og medlemmer i prøvenemnder må ha kompetanse 
som gir dem grunnlag til å fungere godt i sine funksjoner. 
  
Læremateriell og utstyr, som brukes i skole og lærebedrifter, skal være faglig oppdatert og av god 
kvalitet. 
 

Utdanningsmodeller Helse- og oppvekstfagene skal ha en oversiktlig tilbudsstruktur med utdanningsmodeller som er 
tilpasset det enkelte fag. 
 

Kunnskapsbasert utvikling Utviklingen i helse- og oppvekstfagene skal dokumenteres ved forskning, statistikk og systematisk 
evaluering 
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Hovedområde Strategiske mål 

Saker som behandles i rådet skal være belyst med et pålitelig og dekkende faktagrunnlag 

Rådet skal ha innsikt i sentrale utviklingstrekk i helse- og oppvekstsektoren som har konsekvenser for 
fagenes innhold- og utvikling. 

Rådet skal ha innsikt i fag- og yrkesopplæring for helse- og oppvekstfagene i land det er naturlig å 
sammenligne seg med. 
 

Omdømme og kommunikasjon Rådet skal være godt kjent hos relevante aktører og ha et godt omdømme.     
 
Rådet skal ha god dialog med helse- og utdanningsmyndigheter, skoler og lærebedrifter mv. 
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Handlingsplan for Faglig råd for helse- og oppvekstfag i perioden 2017 – 2021 
 
Fokusområder Tiltak 

Rekruttering Bidra til bedre yrkes- og karrierveiledning. 
 
Bidra til å styrke utdanningstilbudet for voksne til HO-fagene i samarbeid med utdanningsmyndigheter 
og andre aktører. 
 
Bidra til å bedre systemet for realkompetansevurdering 
 
Bidra til bedre rekruttering av mannlige søkere til HO-fagene. 
  
Følge opp aktuelle rekrutteringsprosjekt, prosjektet «Menn i helse», «Jobbvinner» og andre prosjekter 
med mål om å synliggjøre helse- og oppvekstfagene. 
 
Synliggjøre mulige y-veier og fagskoleutdanning for elver og lærlinger. 
 
Etablere samarbeid med Forsvaret om samordning av helseutdanninger som tilbys i hhv Forsvaret og 
videregående opplæring. 

Tilbudsstruktur Arbeide for en oversiktlig og relevant tilbudsstruktur i helse- og oppvekstfagene. 
 
Arbeide for et femårig opplæringsløp i ambulansefaget som er i samsvar med kravene i 
akuttmedisinforskriften. 
 
Bidra til å utvikle aktivitørfaget i samsvar med tjenestenes behov ved overføring til utdanningsprogram 
for helse- og oppvekstfag. 

Kvalitet i opplæringen Sikre at læreplanene i helse- og oppvekstfagene er i samsvar med arbeidslivets behov. 
  
Bidra til konkrete tiltak for å styrke kompetansen til faglige ledere, instruktører, prøve- og 
klagenemnder  
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Fokusområder Tiltak 

Bidra til at det utdannes yrkesfaglærere i helse- og oppvekstfagene med relevant fagbrev 
 
Bidra til riktig dimensjonering av antall læreplasser i HO-fagene. 
  
Bidra til god yrkesretting av fellesfagene. 
  
Følge opp tiltak som reduserer bortvalg og frafall. 
  
Bidra til å sikre at alle opplæringsløp ivaretar kvalitet i opplæringen. 
 
 
Arbeide for at det innføres krav til obligatorisk praksis i yrkeskompetansefagene. 
 

Utdanningsmodeller Arbeide for en oversiktlig struktur for alternative utdanningsmodeller i helse- og oppvekstfagene. 
 
Arbeide for at det faglige nivået opprettholdes ved utprøving og etablering av nye utdanningsmodeller. 
  

Kunnskapsbasert utvikling Være godt orientert om relevant forskning og statistikk innen fagområdet. 
 
Bidra til å melde behov om kunnskapsoppsummering av relevant forsking og statistikk (nøkkeltall). 
 
Bidra i utredninger og avlevere gode høringsuttalelser. 
 
Gjennomføre fylkesbesøk og besøk til skoler og lærebedrifter. 
 

Omdømme og kommunikasjon Sikre god kvalitet i eget arbeid og ha profesjonell opptreden. 
 
Bidra til å synliggjøre helse- og oppvekstfagene på ulike arenaer. 
 
Bidra til spredning av gode eksempler som kan nyttiggjøres av andre aktører i helse- og oppvekstfag. 
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Prioriteringer for faglig råd for helse- og oppvekstfag i 2018: blir alle de gule og grønne punktene 
 
• Rekruttering 

o Etablere samarbeid med Forsvaret om samordning av helseutdanninger som tilbys i hhv Forsvaret og videregående opplæring. 
 
• Tilbudsstruktur 

o Arbeide for en oversiktlig og relevant tilbudsstruktur i helse- og oppvekstfagene. 
o Arbeide for et femårig opplæringsløp i ambulansefaget som er i samsvar med kravene i akuttmedisinforskriften. 
o Bidra til å utvikle aktivitørfaget i samsvar med tjenestenes behov ved overføring til utdanningsprogram for helse- og 

oppvekstfag. 
 

• Kvalitet i opplæringen 
o Sikre at læreplanene i helse- og oppvekstfagene er i samsvar med arbeidslivets behov. 
o Bidra til konkrete tiltak for å styrke kompetansen til faglige ledere, instruktører, prøve- og klagenemnder 
o Bidra til å sikre at alle opplæringsløp ivaretar kvalitet i opplæringen. 
o Arbeide for at det innføres krav til obligatorisk praksis i yrkeskompetansefagene. 

 
• Utdanningsmodeller 

o Arbeide for en oversiktlig struktur for alternative utdanningsmodeller i helse- og oppvekstfagene. 
o Arbeide for at det faglige nivået opprettholdes ved utprøving og etablering av nye utdanningsmodeller 
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