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Vår saksbehandler: Faglig råd helse- og oppvekstfag  
E-post: fta@udir.no  
Tlf sentralbord: 23 30 12 00 

 
Vår dato: 
01.02.2019 
Vår 
referanse: 
2019/166 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

Faglig råd for helse- og oppvekstfag 
 
 
 
 

Innkalling rådsmøte 1/19 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag  
14. februar 2019 i Utdanningsdirektoratet, møterom 10, Udir 
 
Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 
Tonje Thorbjørnsen, Fagforbundet 
Einar Hanisch, YS 
Bodil Røkke, YS  
Ingri Bjørnevik, Fagforbundet 

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

Pedagogisk personell KS og EO 
Anne Yun Rygh, Utdanningsforbundet 
Kristin Vik (vara), Utdanningsforbundet 
Anne Lise Solbakk, Skolenes Landsforbund 
Andrew Cornell, Utdanningsforbundet 

Kasper Tøstiengen, KS 
Cathrine Utne Pettersen, KS 
Markus Mistereggen, EO 

Observatør  
  
Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 
 Fride Burton 

André Høien (lærling) 
 
 

Møteleder Tonje 
Thorbjørnsen Referent Fride Burton 

14.02.2019 Kl. 10:00   

14.02.2019 Kl: 16:00   

  Total tid  6 t 
 
 
 
Vennlig hilsen  
  
  
  
Tonje Thorbjørnsen Eli Sogn Iversen 
Leder Nestleder 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 
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Agenda fellesdel 10:00-11.30: (Se vedlegg)  

- Nettbasert kompetansetilbud til faglige ledere, instruktører og 
prøvenemndsmedlemmer v/ Høgskolen i innlandet 

- Sluttrapport – Evaluering av vekslingsmodeller i fag og 
yrkesopplæringen v/ Torgeir Nyen, FAFO 

- Oppnevning av arbeidsgruppe fra faglige råd til utredning av 
fordypningsområder Vg3/ opplæring i bedrift 
 
Lunsj 11.00-11.30 
 
Agenda fra 11:30-16 
Sak 1/19: Godkjenning av møteinnkalling og saker til eventuelt ved Tonje Thorbjørnsen 
Sak 2/19: Rådsarbeidet og organisering av arbeidet ved Tonje Thorbjørnsen 
Sak 3/19: Diverse orienteringer og diskusjoner fra AU ved Tonje Thorbjørnsen 
Sak 4/19: «Krumtappen i systemet» ved Nina Amble, Institutt for yrkesutdanning, Oslo 
  MET 
Sak 5/19: Bestilling modulstrukturerte læreplaner ved Kirsten Waarli, Udir kl 13 
Sak 6/19: Budsjett og søknad fylkesbesøk 2019 ved Fride Burton og André Høien 
Sak 7/19: YFF for yrkeskompetansefag ved Tonje Thorbjørnsen/Fride Burton 
Sak 8/19: Avsluttende samling utprøving vekslingsmodeller ved Anne Yun Rygh 
Sak 9/19: Implementering av ny tilbudsstruktur og nye læreplaner på de yrkesfaglige  
        utdanningsprogrammene, bestilling innføringstiltak ved Fride Burton 
Sak 10/19: Rapport fra Lied-utvalget om videregående opplæring ved Anne Yun Rygh 
 
Sak 11/19: Læreplanarbeidet status og bestilling  skisser « om faget» nye læreplaner  
  for yrkesfag Vg1 ved Tonje Thorbjørnsen/Anne Yun Rygh 
Sak 12/19: Orienteringer fra Udir ved fagansvarlig Fride Burton 
Sak 13/19: Eventuelt 
 
 
 
 
Saksliste 
Sak 1/19: Godkjenning av møteinnkalling og saker til eventuelt ved Tonje Thorbjørnsen 
 
Sak 2/19: Rådsarbeidet og organisering av arbeidet ved Tonje Thorbjørnsen 

- AU har diskutert rådsarbeidet og bestillingene til rådet og ønsker diskutere hvordan 
organisere oppfølginger og involvering i svar på bestillingene til rådet.  

- AU ønsker bl a representanter fra rådet å planlegge dialogmøte skikkethetsvurderinger. 
Forslag fra AU fremmes i saken. 

 
Sak 3/19: Diverse orienteringer og diskusjoner fra AU ved Tonje Thorbjørnsen 

- I de nye læreplanene skal det innføres en utdanningsprogramspesifikk del i de yrkesfaglige 
læreplanene i fellesfagene matematikk og naturfag. Direktoratet vil ha klart forslag til 
læreplaner i slutten av januar, og vil med dette å varsle at de faglige rådene vil få planene 
oversendt slik at de kan behandles på rådsmøtene 13 og 14. februar. Saksfremstilling og 
forslag til læreplaner vil bli oversendt de faglige rådene 01.02.2019. AU har diskutert 
saken og har besluttet å ikke sende høring fra rådet særskilt. Om organisasjonene ønsker 
svare bes de gjøre dette.  

- Orientering om henvendelse fra Arbeidstilsynet om HMS i læreplaner  
- Orientering om invitasjon Tormod Skjerve, Virke til rådet 
- ekstrapoeng ved inntak på bakgrunn av kjønn 
- Rådsmøtet i september opprettholdes 12.09.19 (jf referat des. møtet) 

 
Sak 4/19: Forskningsprosjektet «Krumtappen i systemet» presenteres av Nina Amble, 
Institutt for yrkesutdanning, Oslo MET (kl 12) 
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Nina Amble, Oslo MET presenterer forskningsprosjektet «Kromtappen i systemet», om hvordan 
bygge omdømme for framtidens helsefagarbeidere.  
 
Sak 5/19: Bestilling modulstrukturerte læreplaner ved Kirsten Waarli (kl 13) 
Utdanningsdirektoratet har mottatt et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å utvide forsøket 
med moduler i videregående opplæring for voksne med lærefag fra utdanningsprogrammene for 
bygg- og anleggsteknikk og helse og oppvekstfag. Oppdraget er beskrevet i oppdragsbrev 2-19 
Utvidelse av modulforsøkene, tillegg til oppdragsbrev nr 12 -16 (vedlagt). 
Tidsfristen for å modulisere læreplaner og utvikle forsøket er 01.08.2019. I saken vil vi be om at 
rådene   

1) gir sin tilslutning til deltakelse i forsøket 
2) foreslår lærefag som skal delta i forsøket 
3) velger ut personer som skal sitte i læreplangruppene for modulisering av lærefagene 

  
Frist for punktene 2) og 3) er 22. februar 2019. Læreplanarbeidet skal starte senest 05.03.2019.  
 
AU har diskutert saken og helsefagarbeider er eneste fag som anbefales inn i forsøket. AU ved Eli 
og Tonje deltar i et møte 12.2 og 15.2 om forsøket.  
 
Forslag til vedtak: FRHO gir sin tilslutning til deltakelse i forsøket i faget helsefagarbeider. 
Innspill til læreplangruppemedlemmer sendes Kirsten.Waarli@udir.no innen 22.02.19 med kopi 
til fagansvarlig fta@udir.no 
  
  
Sak 6/19: Budsjett og søknad fylkesbesøk 2019 ved Fride Burton/Tonje Thorbjørnsen  
Fagansvarlig informerer om budsjett 2019.  
Udir har sendt ut bestilling til de faglige rådene knyttet til fylkesbesøk:   
I henhold til retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, faglige råd og Udir kan de faglige 
rådene søke om å gjennomføre et fylkesbesøk i året. Hensikten med fylkesbesøk er dialog mellom 
rådene, fylkeskommunene, skolene og arbeidslivet om utfordringer i utdanningsprogrammet. 
Utdanningsdirektoratet ønsker å få en oversikt over hvilke råd som ønsker å søke om å 
gjennomføre fylkesbesøk i 2019.   
 
For å unngå for stor belastning på enkeltfylker ønsker vi å fordele fylkesbesøkene på ulike 
fylkeskommuner. I tillegg ønsker direktoratet at besøkene spres på ulike fylker, slik at 
informasjon om de faglige rådenes arbeid blir bedre kjent i flest mulig fylker. Vi ber derfor om at 
de faglige rådene setter opp to alternative fylker i sin søknad.  
 
AU har diskutert saken i AU-møtet 1.2.19 og vil legge fram forslag til fylker i rådsmøtet. AU 
innstiller på å søke fylkesbesøk uke 38. Lærling André Høien vil ha ansvar for å planlegge det 
praktiske ved besøket i forkant fram til juni 2019.  
 
Forslag til vedtak: Begrunnet søknad for fylkesbesøk 2019 sendes Hatice Bunsoon 
hab@udir.no innen 20.02.2019. 
 
Sak 7/19: YFF for yrkeskompetansefag ved Fride Burton, Udir 
Mulighet for opplæring i bedrift på Vg3 yrkeskompetanseløp – vurdering av yrkesfaglig fordypning 
(YFF) 
Utdanningsdirektoratet ber med dette om innspill på spørsmål knyttet til yrkesfaglig fordypning 
på Vg3 yrkeskompetanseløp (se vedlegg). AU ber rådet lese saksframlegget, konsultere egne 
organisasjoner og forberede seg på å diskutere/besvare spørsmålene i møtet.   
 
Frist for tilbakemelding innen 1.3.19 til ute@udir.no  
 
Forslag til vedtak: Rådet sender tilbakemelding til Udir ute@udir.no på alle spørsmålene i 
vedlegget innen 01.03.2019. 
 
Sak 8/19: Avsluttende samling utprøving vekslingsmodeller ved Anne Yun Rygh 
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Anne orienterer fra samling 18.01.19. jf Evaluering av vekslingsmodeller, sluttrapport lenke  
Utdanningsdirektoratet har sendt ut bestilling til rådet med frist 19.02.19 og viser til 
presentasjon på fellesdel til rådsmøtet. (Se vedlegg) AU ber rådet forberede seg på å drøfte 
spørsmålene i vedlegget og besvare spørsmålene fra Udir.  
Spørsmål til behandling i de faglige rådene: 

- Hvordan stiller rådene seg til anbefalingene i rapporten? 
- Har rådene kjennskap til andre kilder eller erfaringer som bør tas med i vurderingen av 
- videreføring av vekslingsmodeller? 
- Det kan virke mest sannsynlig at veksling videreføres som en del av muligheten for fleksibilitet i 

fag‐ og yrkesopplæringen. Hvordan stiller rådene seg til det? 
 
Forslag til vedtak: Anne Yun Rugh oppsummerer innspill fra rådet på spørsmålene over innen 
fristen 19.02.19 og sender Monika.Thollefsen@udir.no med kopi til fta@udir.no 
 
Sak 9/19: Implementering av ny tilbudsstruktur og nye læreplaner på de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene, bestilling innføringstiltak ved Fride Burton, Udir 
Vedlagt følger bestilling til de faglige rådene der vi ber om innspill til innføringstiltak for 
implementering av ny tilbudsstruktur og nye læreplaner på de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene. (Se vedlegg) 
 
Forslag til vedtak: Fagansvarlig videreformidler innspillene til Marianne Seim 
Morken  msm@udir.no innen 1. mars 2019.  
 
Sak 10/19: Rapport fra Lied-utvalget om videregående opplæring ved Anne Yun Rygh 
- Anne Yun orienterer om rapporten. Rådet diskuterer.  
 
AU ber rådet lese rapporten før møtet: lenke 
 
Sak 11/19: Læreplanarbeidet status og bestilling skisser «om Faget» nye læreplaner 
for yrkesfag Vg1 ved Tonje Thorbjørnsen/Anne Yun Rygh  

- Anne Yun informerer om læreplansamlingen 8.-9. januar 2019 
- Læreplangruppen er invitert inn til rådet kl 15 for å informere om status arbeidet 
- Skisser til nye læreplaner for yrkesfag Vg1 

Fra skoleåret 2020-21 utvides antall utdanningsprogram på yrkesfag fra åtte til ti, og det 
innføres fire nye utdanningsprogrammer. Vi deler nå de første skissene for nye læreplaner 
i programfagene på yrkesfag Vg1. 

Les skissene til de nye læreplanene og fortell oss om vi er på rett vei 

AU ber rådet lese skissene i forkant av rådsmøtet, slik at bestilling kan utkvitteres i 
møtet.  
 
Forslag til vedtak: Rådet fyller ut bestillingen i høringsverktøyet i rådsmøtet og sender inn svar 
i møtet 
 
 
Sak 12/19: Orienteringer fra Udir ved fagansvarlig Fride Burton 

- Honorering av arbeid som kontaktperson i læreplanarbeidet 
- Arbeidsseminaret med AU og Udir 26.-27. februar 2019 
- Ny publisering av læreplass-statistikken  
- Ev andre orienteringer 

 
Sak 13/19: Eventuelt 
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