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

Vår dato:
14.03.14
Vår
referanse:
2014/463

Deres dato:
Deres
referanse:

Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Referat møte 1/14 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 27. februar hos
Delta Lakkegata 19 – 23.
Inviterte

Fra arbeidstakersiden
Wenche Skorbakk,
Fagforbundet

Fra arbeidsgiversiden
Olav Østebø, Spekter
Eli Sogn Iversen, KS

Kristin Vik, Delta
Olaug Vibe, Virke
Ingri Bjørnevik, Fagforbundet

Inviterte

Fra skoleverket/skoleeier
Sissel Havre
Utdanningsforbundet.
Anne Lise Solbakk, Skolenes
Landsforbund
Catrine Utne Pedersen, KS
skoleeier (Rogaland FK)
Emma Konstanse Bentsen
Elevorganisasjonen
Meldt forfall
Sylvi Berg,
Utdanningsforbundet.
Anne Yun Rygh,
Utdanningsforbundet
Trygve Natvig, fagforbundet
Emma Bentsen,
elevorganisasjonen

Møteleder

Wenche Skorbakk

Torsdag 27. februar

kl: 10:00

Torsdag 27. februar

kl: 15:00

Observatører
Helsedirektoratet, Tonje Thorbjørnsen

Utdanningsdirektoratet
Fride Burton, Pia Paulsrud Sak 1), Kari
Fyhn (sak 2), Ann-Mari El-Mrabet

Referent

Fride Burton

Total tid

5 timer

Vennlig hilsen

Wenche Skorbakk
Leder

Olav Østebø
Nestleder

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder
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Saksliste
Sak 1/14:
Sak 2/14:
Sak 3/14:
Sak 4/14:
Skorbakk
Sak 5/14:
Sak 6/14:
Sak 7/14:

Diverse orienteringer (Helsedir, UDIR og FR)
Strategiplan og handlingsplan v/Olav Østebø
Omstrukturert utviklingsredegjørelse v/Kari Fyhn
Rådets endringsforslag læreplan helsesekretær og helsefagarbeider v/Wenche
Partenes innflytelse på utforming av læreplaner - oppdrag fra SRY
FRHOs fagpersoner i grupper for smale fag for 2014 v/Fride Burton
Eventuelt: Møteplan og studietur 2014 v/Fride Burton

Sak 1/14: Diverse orienteringer
a)
Barnehagestaben v/Pia Paulsrud orienterer om status i rammeplanprosessen, samt info om
magasinene Vetuva og Udir-magasinet -barnehage.
b)
Helsedirektoratet v/Tonje Thorbjørnsen orienterer
c)
Statusoppdateringer bla oppdrag St. melding 20 v/UDIR
d)
Leder- og nestledersamling v/Wenche Skorbakk
e)
Orientering fra Barnehagestabens dialogmøte med fylkesmennene om
Kompetansestrategien for framtidens barnehager v/Wenche Skorbakk/Ingri Bjørnevik
a) Barnehagestaben v/Pia Paulsrud orienterer om status i rammeplanprosessen, samt info om
magasinene Vetuva og Udir-magasinet -barnehage. Se vedlagte Presentasjon.
Punkt e i agenda: Ingri Bjørnevik orienterte om dialogmøte med fylkesmennene om
kompetansestrategien for framtidens barnehager. Rådet påpekte at det er viktig at FM og FK
samarbeider. Det er viktig å se kompetansestrategien i sammenheng med
samfunnskontrakten: Barnehagen som en opplæringsinstitusjon for lærlinger. Rådet påpekte
at det er viktig at kommuner ved bruk av private aktører i barnehagesektoren legger inn
lærlingeklausul. Det kommer ny forskning fra FAFO på språk med blant annet fokus på barneog ungdomsarbeideren. Barne- og ungdomsarbeidere har kunnskap om helsefremmende
arbeid. Dette er viktig å få fram. Pia Paulsrud informerte om at rammeplangruppa fikk innspill
fra de nasjonale sentrene i prosessen med å lage rammeplanutkast, bl.a. når det gjelder
helsefremmende arbeid. Rådet påpekte det er viktig å se den nye folkehelseloven og
barnehageloven i sammenheng, viktig med forebygging i barnehagen, arbeid mot
livsstilssykdommer som startes allerede gjennom tidlig innsats. BUA-fagets rolle i forhold til
dette bør komme tydeligere fram. Hva er erfaringen med kompetansehevende tiltak ute i
fylkene? Det er laget GLØD-nettverk i fylkene med de aktuelle parter også med
representanter fra aktuelle høyskoler, men fylkeskommunen er ikke med i alle nettverkene.
b) Orientering ved Helsedirektoratet, Tonje Thorbjørnsen:
- Samarbeidet mellom Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet er intensivert via
samarbeidsmøter. Barne- og ungdomsarbeiderfaget er løftet fram som et aktuelt område.
-

Første utkast av evalueringsrapport Kunnskapsløftet med gjennomgang av utvikling av
helsearbeiderfaget (NIFU).
Evaluator ser på bruken av tilskudd for å fremme rekruttering og kompetanseheving, på ulike
tiltak og utviklingen av helsearbeiderfaget mv. Søkningen til faget er stabil. Omvalg er ca 50
%. Særlig den fortsatt lave kvalifisering av voksne er bekymringsfull. Utenlandsk personell
som får autorisasjon som helsefagarbeidere bidrar til en økning av den totale tilgangen. Totalt
ble det autorisert ca 6600 helsefagarbeidere i 2013. Av disse hadde 3 500 utdanning fra
Norge (Årsapport fra SAK). Dette er en markant økning, men merk at det ikke blir autorisert
hjelpepleiere eller omsorgsarbeidere lenger.

-

Arbeid under ny regjering: Man blir utfordret til å tenke nytt og annerledes i
kompetanseheving i helsesektoren. Fokus er mer på høyere utdanning.

-

Partssammensatt gruppe er etablert for å utrede forslag til en bachelorutdanning i
ambulansefag/paramedic. Man prøver finne en løsning på høgskolenivå, men fagbrevets
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status skal ikke svekkes. Forslag skal leveres innen 15. mai til Helse- og
omsorgsdepartementet.
c) Statusorienteringer ved Fride Burton Utdanningsdirektoratet.
- Det ble orientert om status for saker som ble behandlet i møtet 04.12.13, samt at sak som
ble utsatt om modell med høgskolepoeng er avslått av Utdanningsdirektoratet.
- Oppdragsbrev 33/14 om St. meld 20: 8 tiltak berører fag- og yrkesopplæring. Rådet vil
motta oppdragsbrevene fortløpende når Utdanningsdirektoratet har mottatt dem.
- Sak om godkjent praksis /praksiskandidat er sendt ut. Frist er 8.april, frist for å komme
med innspill til AU innen 20. mars. Innspill om dokumentasjonskrav følges opp til neste
AU-møte 27.03.14.
- Oppdrag matematikk på yrkesfaglige program blir sak til neste rådsmøtet 8. april. Innspill
sendes AU innen 20.03. Frist på høring er 10.04. Tidspunkt for start av møtet 8. april blir
avklart snarest ut fra saksliste.
d) Rådsleder orienterte:
Wenche Skorbakk orienterte fra leder- og nestledermøte. Rådsleder viste til god dialog med
ledelsen i UDIR. Møtet omhandlet bla arbeidet med utviklingsredegjørelsene. Mange råd har
innspill, særlig knyttet til at det ikke var sekretær for arbeidet. Håkon Høst og Asgeir Skåholt
NIFU holdt presentasjon på møtet - foilene bes sendes ut av sekretariatet.
Sak 2/14: Strategiplan og handlingsplan (se vedlegg) v/Olav Østebø
Strategi- og tiltaksplan for perioden 2012-2016 ble vedtatt i rådsmøtet 05.12.12. Olav Østebø
legger fram planen.
•
Viktig å se strategiplanen i sammenheng med Utviklingsredegjørelsen. Sakene henger
sammen og det er viktig å se på strategiplanen som et levende dokument. Det er behov for å
gjøre opp status, og det er behov for å gå gjennom strategiplanen på nytt punkt for punkt.
Vedtak: Strategi- og handlingsplan settes opp som sak på neste Au- møte 27. mars samt på
neste rådsmøte 8. april 14.
Sak 3/14: Omstrukturert utviklingsredegjørelse (se vedlegg) v/Kari Fyhn UDIR.
Rådet leverte et utkast til utviklingsredegjørelse 31.12.14. Utdanningsdirektoratet har arbeidet
med en omstrukturert versjon som ble gjennomgått med rådet. Direktoratet ved Kari Fyhn
presenterte sin rolle som koordinator for arbeidet med utviklingsredegjørelser og bad om
tilbakemeldinger på prosess etter gjennomgang av redegjørelsen.
Utdanningsdirektoratet informerte rådet om at utkastet er fremmet for UDIRs avdeling for
læreplanutvikling og tilbakemeldingen er at avdelingen ønsker at det skal komme tydeligere fram
hva som ønskes endret i læreplanene og hvorfor. Etter gjennomgang av innspill, ble
rådsmedlemmene bedt sende disse skriftlig til Kari Fyhn innen 07.03.14. Rådsmedlemmene Eli
Sogn Iversen, Kristin Vik og Olav Østebø, vara Anne Lise Solbakken sender særskilte innspill.
Rådets ga tilbakemelding på prosessen av arbeidet med Utviklingsredegjørelse og påpekte det er
viktig at utviklingsredegjørelsen blir brukt videre i fylkeskommunene, da mange innspill angår
fylkeskommunalt ansvar.
Vedtak:
Faglig råd helse- og oppvekst vil ferdigstille utviklingsredegjørelsen innen frist 15.03.14 uten
konkretisering av endringsforslag. Sekretariatet har fullmakt til å legge inn tekst om at
endringsforslag sendes Utdanningsdirektoratet i eget brev etter nærmere utredet i rådet via
arbeidsgrupper. Innspill til endringer i utviklingsredegjørelse sendes Utdanningsdirektoratet innen
07.03.14. Innspill til kandidater til hurtigarbeidende arbeidsgruppe for å utrede behov for endring
i læreplan for helsesekretærfaget og helsefagarbeider sendes innen 07.03.14. AU utarbeider
mandat og milepælsplan. Vara Anne Lise Solbakken deltar fra rådet i en av gruppene.
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Sak 4/14: Rådets endringsforslag læreplan helsesekretærfaget og
helsefagarbeiderfaget v/Wenche Skorbakk.
Rådet vedtok i rådsmøtet 04.12.13 at helsesekretærfaget og apotekteknikkfaget skal beholde
gjeldende utdanningsmodell, men at det er behov for endring av læreplan. Rådet har også
vedtatt behov for endring av helsearbeiderfaget. På bakgrunn av tilbakemelding på utkast til
utviklingsredegjørelse fra Utdanningsdirektoratets avdeling for læreplanutvikling av 26.02.14 om
behov for konkretisering og dokumentasjon knyttet til endringsforslagene, nedsettes
hurtigarbeidende arbeidsgrupper for helsesekretærfaget og helsefagarbeiderfaget (foreslått fra 1.
april-1. juni). Det ble diskutert å lage milepælsplan for nedsettelse av arbeidsgrupper for de
øvrige fag i programmet, der det lagt inn forslag om endring av læreplan i
utviklingsredegjørelsen. Sekretariatet bes om å avklare budsjett og sekretærbistand til gruppene,
slik at milepælsplan og mandat kan tas opp i AU-møte 27.03.14. Utkastet til
utviklingsredegjørelsen gis til hurtigarbeidende grupper. Forslaget i utviklingsredegjørelse trenger
mer konkretisering. De to hurtigarbeidende arbeidsgruppene skal se på det faglige innholdet og
arbeide fram til 1. juni. Strukturert tilbakemelding fra læreplaner
Vedtak:
FRHO setter ned hurtigarbeidende grupper for å konkretisere endringsforslag knyttet til
helsefagarbeiderfaget og helsesekretærfaget i tråd med mandat som utformes av AU. Gruppen
skal levere forslag innen 1. juni for behandling i rådsmøtet 8. juni. Det lages egen milepælsplan
for utredning og konkretisering av endringsforslag knyttet til fagene apotekteknikk og
tannhelsesekretær. De øvrige fag i programmet vurderes fortløpende i tråd med kommende
oppdrag om gjennomgang av tilbudsstruktur, samt i forbindelse med utviklingsredegjørelse. AU
lager milepælsplan med en prioritert liste for nye arbeidsgrupper ut fra avklart budsjett.
Sak 5/14: Partenes innflytelse på utforming av læreplaner – oppdrag fra SRY (se
vedlegg) v/UDIR
Rådet har mottatt bestilling fra SRY der det bes om at de faglige rådene drøfter/ vurderer
problemstillingene knyttet til større innflytelse på utforming av læreplaner Vg3. Rådene bes om å
gi innspill til punktene i covernotatet. Innspill skal danne grunnlag for videre behandling i SRY.
Frist for tilbakemelding til AU v/sekretariatet innen 20.03.14.
Det ble presisert at punktene må gjennomgås, og spesielt siste punkt må alle sjekke ut med egne
parter. Medlemmene i rådet sitter som representanter for partene. Hva klarer medlemmene å
håndtere? Frikjøp ligger hos partene. Problemstillingen er blitt tatt opp i møtene for leder og
nestleder.
Ingri Bjørnevik spurte om PBL er regnet som en part. Det er åpnet for deltakelse fra PBL i
NUFHO. Rådsleder bad om at sak settes opp i neste AU-møte 27.03.14.
AU vil melde inn innspill til Utdanningsdirektoratet Annam.Yasin@utdanningsdirektoratet.no innen
01.04.2014.
Sak 6/14: FRHOs fagpersoner i læremiddelgrupper for smale fag 2014 v/Fride
Burton/Wenche Skorbakk
Utdanningsdirektoratet har forespurt rådet om de ønsker å beholde medlemmer inn mot
læremiddelgrupper i små fag.
Vedtak: Rådet foreslår å beholde nåværende representanter og det sjekkes med UDIR om
mulighet for en ekstra representant. Kristin Vik meldte inn mulighet for representant for
fotterapifaget som nå sliter med å få læremidler. Sekretariatet kontakter UDIR. Beslutning tas av
AU.
Sak 7/14: Eventuelt: Møteplan og studietur 2014.
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Studietur ble utsatt til 15.-17.9. Eli Sogn Iversen KS og Olaug Vibe Virke utgjør
arbeidsgruppe for studiebesøkets faglige program. Forslag til tema og program legges
fram på møtet 8. april. Aktuelt tema er velferdsteknologi.
Fylkesbesøk blir satt opp til neste år.
Konferanse nordisk møteplass om læring på arbeidsplassen 12. mars. Anne Yun Rygh og
Eli Sogn Iversen deltar fra rådet.
Eli Sogn Iversen informerte om konferanse om KS’ FOU-prosjekt om fag- og
yrkesopplæring og opplæringskontorenes og voksenes rolle 3. juni.
Utdanningsdirektoratets opplegg for klagenemndene: Det var mye læring på seminaret
som er viktig for forbedring av systemet.
Gyldendal har Fagdag for helse- og oppvekstfag 2014 1. april. Rådsleder deltar på denne.
Virke informerte om at vekslingsmodellen og andre modeller ikke er tariffestet. Det ligger
ikke avtaler i kommunene.
Virke informerte om autorisasjon av utenlandske som helsefagarbeidere: SAK er ansvarlig
autorisasjonsmyndighet. Mange av de som får autorisasjon som helsefagarbeidere, har
ikke praksis, dette blir rapportert som en utfordring i helseforetakene. Virke ga uttrykk for
bekymring angående nasjonale fag/ helsefagarbeidere. Mange kan ikke språket godt nok,
og mange har aldri vært i kontakt med pasienter før. De har tatt andre utdanninger enn
det vi tilbyr her i Norge.
Ingri Børnevik informerte om at ECVET er utsatt. Diskusjon i ECVET har gått på at
mobilitet mellom landene er med på å undergrave autorisasjonen. Eventuell sak må
dokumenters helt ned til navn, sak. Nasjonale fag ligger enda hos Helsedirektoratet.
Wenche Skorbakk informerte at sitt siste møte som leder blir 8. juni 14. Olav Østebø
avklarer med Spekter om å ta over ledervervet.
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