Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen
Direkte tlf: 23 30 27 14
E-post: aina.helen.bredesen@utdanningsdirektoratet.no

Vår dato:
29.3.2012
Vår
referanse:
2012/402

Deres dato:
Deres
referanse:

Faglig råd for helse- og sosialfag

Innkalling til rådsmøte nr 2/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag
11. april 2012 kl 10-15, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg,
Møterom 101, Lovisenberggaten 7b, 0456 Oslo
Inviterte

Fra arbeidstakersiden
Wenche Skorbakk,
Fagforbundet (leder)

Fra arbeidsgiversiden
Olav J. Østebø,
Spekter (nestleder)

Kristin Vik,
YS, Delta

Kjell Reidar Hetland,
KS (Rogaland fylkeskommune)

Trygve Natvig,
Fagforbundet

Olaug Elisabeth Vibe,
Virke

Fra skoleverket
Torun Augland,
Utdanningsforbundet

Berit Andersen,
KS
Observatører
Tonje Thorbjørnsen,
Helsedirektoratet

Halvard Wold,
Utdanningsforbundet
Meldt forfall

Møteleder

Wenche Skorbakk

Onsdag 8. februar
møtet starter

Kl: 10:00

Onsdag 8. februar
møtet slutter

Kl: 15:00

Anders Jokstad,
Elevorganisasjonen
Utdanningsdirektoratet
Aina Helen Bredesen

Referent

Aina Helen Bredesen

Total tid

5 timer

Med vennlig hilsen

Wenche Skorbakk
Rådsleder

Olav J. Østebø
Nestleder
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Saksliste
Sak 18.12 Kompetanse for apotekteknikere v/ Olav Østebø
Det er behov for en diskusjon om dette faget skal være et skolefag eller bli et lærefag. Olav
Østebø vil legge frem saken.
Sak 19.12 Portørfaget v/Olav Østebø og Wenche Skorbakk (se tre vedlegg)
Arbeidsgruppen har utarbeidet endelig rapport og forslag til læreplan for faget, se vedlegg.
Alle rådsmedlemmene må sørge for grundig forankring i egen organisasjon. Rådet vil i dette
rådsmøtet fatte et endelig vedtak og starte prosessen med å utarbeide søknaden som skal sendes
til Utdanningsdirektoratet. Wenche Skorbakk og Olav Østebø vil legge frem saken.
Sak 21.12 Stortingsmelding om Kunnskapsløftet v/Wenche Skorbakk (se to vedlegg)
Kunnskapsdepartementet la frem en bestilling til de faglige rådene om problemstillinger som er
aktuelle diskusjonstemaer i kommende stortingsmelding om Kunnskapsløftet i fellesmøtet
21.3.2012. Denne bestillingen er vedlagt.
Rådsleder og rådssekretær startet å utarbeide en punktliste over aktuelle temaer for rådet. Alle
rådsmedlemmene skal forberede svarpunkter til dette, se vedlegg der navnene er fordelt på de
ulike punktene. Wenche Skorbakk vil legge frem saken.
Sak 22.12 Fylkesbesøk til Vestfold fylkeskommune v/Wenche Skorbakk (se vedlegg)
AU har på vegne av rådet sendt forespørsel til Vestfold fylkeskommune om fylkesbesøk 31. mai
og 1. juni 2012, se vedlegg. Wenche Skorbakk vil opplyse om status i rådsmøtet.
Sak 23.12 Oppdrag til faglige råd om kartlegging av formelle og uformelle sertifikater
og autorisasjoner i lærefagene/læreplanene v/Olav Østebø (se vedlegg)
På bakgrunn av forespørselen fra Fylkesmannen i Østfold har Utdanningsdirektoratet etablert en
arbeidsgruppe for å kartlegge ulike krav til formelle og uformelle sertifikater og autorisasjoner i
læreplanene/lærefagene. Direktoratet har derfor sendt ut en bestilling til alle faglige råd om
behov for en kartlegging, se vedlegg.
Olav Østebø vil legge frem saken i rådsmøtet. Utdanningsdirektoratet ber om tilbakemelding fra
rådene innen 15. juni 2012.
Sak 23.12 Orientering om rapport for oppnevningsperiode 2008-2012
Det skal skrives en ny rapport om oppnevningsperioden 2008-2012 for rådet. AU vil utforme
rapporten i AU-møtet 24. mai 2012, og rapporten vil bli gjennomgått i rådsmøtet i forbindelse
med fylkesbesøk.

Side 3 av 3

Sak 24.12 Orientering om stortingsmelding om Utdanning for velferd v/Wenche
Skorbakk (se link)
Stortingsmeldingen Utdanning for velferd ble lagt frem 17. februar 2012 og kan leses i sin helhet
her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/utdanning-for-velferdstjenestene.html
Sak 25.12 Orientering om ReferNet-rapporten (se vedlegg) v/Aina Bredesen
Utdanningsdirektoratet har nå publisert rapporten ”VET in Europe – Country Report 2011,
Norway”, som er en systembeskrivelse av norsk fag- og yrkesopplæring, se vedlegg. Rapporten
vil bli delt ut i rådsmøtet.
Sak 26.12 Orientering fra Helsedirektoratet v/Tonje Thorbjørnsen
Tonje Thorbjørnsen vil orientere rådet om aktuelle saker.
Sak 27.12 Eventuelt

