Vår saksbehandler: Fride T. Burton
E-post: fta@udir.no
Tlf: 23 30 12 00

Vår dato:
22.04.15
Vår
referanse:
2015/70

Deres dato:
Deres
referanse:

Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Referat møte 2/15 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 07.04.15 hos
Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15B, møterom 10, Oslo.
Inviterte

Inviterte

Fra arbeidstakersiden
Tonje Thorbjørnsen, Fagforbundet
Kristin Vik, Delta
May-Britt Sundal, Fagforbundet

Fra arbeidsgiversiden
Nina Lystad (vara), Spekter
Eli Sogn Iversen, KS
Olaug Vibe, Virke

Fra skoleverket/skoleeier
Sissel Havre, Utdanningsforbundet
Anne Yun Rygh,
Utdanningsforbundet
Catrine Utne Pettersen, KS
skoleeier
Meldt forfall/forfall

Observatører
Sigrun Heskestad, Helsedirektoratet

Ingri Bjørnevik, Fagforbundet
Olav Østebø, Spekter
Sylvi Berg, Utdanningsforbundet
Sina Ulvestad, Elevorganisasjonen
Sissel Havre, Utdanningsforbundet

Fride Burton
Rasmus Dyrvig Henriksen og Aina
Helen Bredesen (sak 18)
Karl Gunnar Kristiansen (sak 20)

Møteleder

Tonje
Thorbjørnsen

Tirsdag 7. april 15

Kl: 09:30

Tirsdag 7. april 15

Kl: 15:00

Utdanningsdirektoratet

Referent

Fride Burton

Total tid

5,5 timer

Vennlig hilsen

Tonje Thorbjørnsen
Leder

Eli Sogn Iversen
Konst. Nestleder

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder

FAGLIG RÅD FOR HELSE- OG OPPVEKSTFAG
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00
e-post: post@utdanningsdirektoratet.no, internett http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/

Side 2 av 5

Saksliste
Sak 12/15: Godkjenning av møteinnkalling og saker til eventuelt ved rådsleder
Sak 13/15: Presentasjon av reiseregningssystemet ved lærlinger i UDIR
Sak 14/15: Presentasjon Ryfylkemodellen ved Ryfylke læringssenter
Sak 15/15: Vurdering av tidligere vedtak forsøkssøknad voksne Ryfylkemodellen (vedlagt)ved
UDIR/rådsleder
Sak 16/15: Tilbakemelding til UDIR helsefagarbeider ved rådsleder
Sak 17/16: Tilbakemelding UDIR på endringsforslag splitting Vg2 helseservice og Vg3
helsesekretær ved rådsleder
Sak 18/15: Oppdrag gjennomgang tilbudsstrukturen og utviklingsredegjørelsen ved
Utdanningsdirektoratet ved UDIR og rådsleder
Sak 19/15: Høring om vurdering og fraværsgrenser ved UDIR
Sak 20/15: Gjennomgang av regelverket om fag-, svenne-, og kompetanseprøve i forskrift til
opplæringsloven kap. 3 ved UDIR
Sak 21/15: Portørfaget – status og veien videre ved AU
Sak 22/15: Klagenemnd Helsefagarbeiderfaget v/UDIR
Sak 23/15: Diverse orienteringer (Helsedir, FR og UDIR)
Sak 24/15: Eventuelt
Sak 12/15: Godkjenning av møteinnkalling og saker til eventuelt ved rådsleder
Rådet bad om at møtedokumenter sendes ut samlet i en PDF-fil (som SRY).
Sak 13/15: Presentasjon av reiseregningssystemet ved lærlinger i UDIR kl 9.30
Sebastian Løken gikk gjennom nye regler for føring og dokumentasjon til reiseregninger.
Sak 14/15: Presentasjon Ryfylkemodellen ved Ryfylke læringssenter kl 10.
Lærer og prosjektkoordinator Ann Kristin Eikelid og inspektør Ruben Gaski, Ryfylke Læringssenter
presenterte Ryfylkemodellen for rådet (se vedlegg).
Sak 15/15: Vurdering av tidligere vedtak forsøkssøknad voksne Ryfylkemodellen
(vedlagt)ved UDIR/rådsleder
Dette er en sak rådet har behandlet tidligere. Nye opplysninger har nå kommet inn til rådsleder,
og av den grunn er saken sendt til rådet for ny behandling. For tidligere vedtak, vises til brev av
22.10.14.
Vedtak: Rådsleder og rådssekretær lager utkast til svar til Utdanningsdirektoratet som sendes på
høring til rådet før oversending Utdanningsdirektoratet.
Sak 16/15: Tilbakemelding til UDIR helsefagarbeider ved rådsleder
Utdanningsdirektoratet har gitt tilbakemelding 28.01.14. jf. også bestilling til rådet av 11.03.15.
Saksdokument (vedlagt) ble lagt fram for diskusjon.
Utdanningsdirektoratet har i sitt svar bedt om forslag til representanter til læreplangruppe. Rådet
diskuterte AUs forslag til sammensetning av læreplangruppe. Rådet mener at det bør foreslås 5
representanter, i stedet for 4 til læreplangruppen. Bakgrunnen er fagets omfang og bredde og at
det er svært viktig med forankring i de organisasjonene som har "eier" faget.
Vedtak: Rådssekretær sender bestilling til rådet med frist for tilbakemelding 17.04.15. Forslagene
settes inn i svarbrev som oversendes Utdanningsdirektoratet.
Sak 17/16: Tilbakemelding UDIR på endringsforslag splitting Vg2 helseservice og Vg3
helsesekretær v/rådsleder (Kari Hoff Okstad er invitert til saken kl 11.30).
Rådet har mottatt tilbakemelding fra Utdanningsdirektoratet (vedlagt). Rådsleder la fram
presentasjon av alternativer som var grunnlag for diskusjon i rådet.
Det ble informert om dialogmøtet knyttet til tannhelsesekretærutdanningen. Kari Hoff Okstad
viste til forventinger i fagmiljøene når det gjelder helseservicefagene. Behov for dialogmøter for å
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informere fagmiljøene ble diskutert. Det ble også diskutert at det er behov for informasjon om
prosessene knyttet til endringsforslag og hvordan disse håndteres i tråd med retningslinjene for
trepartssamarbeidet. Mye av løsningen for disse fagene ligger i å utnytte handlingsrommet lokalt.
Vedtak: Rådet knytter arbeidet med helseservicefagene til oppdrag gjennomgang av
tilbudsstrukturen og arbeidet med utviklingsredegjørelsen. Rådssekretær lager brev til
Utdanningsdirektoratet der det informeres om dette. FRHO tar initiativ til en dialogkonferanse der
fagmiljøene inviteres. Rådet inviterer prosjektet ved Hersleb vg. og Oslo Universitetssykehus for
presentasjon av prosjektet. Et informasjonsskriv lages for eksterne som spør om prosessen
videre. Rådssekretær tar kontakt med kommunikasjonsansvarlig i UDIR.
Sak 18/15: Oppdrag gjennomgang tilbudsstrukturen og utviklingsredegjørelsen ved
Utdanningsdirektoratet (se vedlegg) v/UDIR
Aina Bredesen informerte om at det skal være møte 8.4.15 med arbeidsgruppen for
utviklingsredegjørelsen.
Rasmus Dyrvig Henriksen gikk gjennom bestilling om utviklingsredegjørelsen.
Utviklingsredegjørelsen er delt i to deler. Første del vg3 lærefag og yrkeskompetansefag.
Delrapport skal leveres i oktober. Det kommer ny bestilling for del 2 som vil utdype det
innholdsmessige i del 1. Startpakken ble presentert. Statistikk: relevanskriterier: søkning,
læreplasser, andel søkere med læreplass, hvor mange som tar fagbrev/praksiskandidat.
Yrkeskompetansefag: Det er bestilt ekstra statistikk på skoleplasser, dette blir ettersendt. Det er
også bestilt ekstra forskning i NIFU som skal levere kunnskapsoversikt i mai, det blir mulighet for
å bestille dybdeanalyser.
Det er laget skjema for utfylling av FR i hvert fag. Rådene velger selv om de kun vil bruke skjema
til oktoberrapport, eller om vil lage mer enn dette. Statistikknotatet viser søkning til alle
programområder, lærefag etc. Det er lite kunnskap om de som ikke får læreplass, og hva skjer
med de som ikke tar Vg3 i skole.
Rådet ble minnet på at de må melde inn behov f eks til dialogkonferanser innen 1. mai.
Dialogkonferanse for helseservicefagene inngår i dette.
Vedtak: Rådsleder melder inn økonomibehov innen fristen 1. mai.
Sak 19/15: Høring om vurdering og fraværsgrenser v/AU
Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring en rekke endringer i bestemmelsene om
vurdering i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven. Høringen har bakgrunn i
oppdragsbrev 18-14 fra Kunnskapsdepartementet.
Høringen består av tre deler, med hvert sitt høringsnotat.
Les høringsdokumentene og svar på høringen:
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering-om-vurdering-ogfravarsgrenser/
Rådet diskuterte fraværsgrensene og betydningen for vurdering. Avsluttende fellesfag, for de som
ikke er avsluttende bør det være en regel om at om man har ikke vurdert Vg1 i prinsippet ikke få
karakter på Vg2.
Rådet diskuterte også konsekvenser for elevene jf § 6-23 Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3 i
forskriften til Opplæringsloven: «Vilkåra for inntak til Vg2 er at søkjaren har bestått i alle dei faga
som er fastsette i læreplanverket for utdanningsprogrammet på Vg1, også dei faga der det ikkje
skal setjast ein standpunktkarakter. Vilkåra for inntak til Vg3 er at søkjaren har bestått i alle dei
faga som er fastsette i læreplanverket for programområdet på Vg2 og utdanningsprogrammet til
Vg1, også dei faga der det ikkje skal setjast ein standpunktkarakter.
Søkjarar som ikkje har oppfylt vilkåra i første ledd, men som oppfyller vilkåra for inntak til neste
nivå etter § 6-35 til § 6-38, skal òg takast inn som fulltidselev til eit programområde på Vg2 eller
Vg3 som bygger på utdanningsprogrammet på Vg1 og eventuelt programområdet på Vg2.
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Føresegna gjeld òg søkjarar med dokumentasjon frå bestått relevant grunnkurs eller
vidaregåande kurs I frå Reform 94 eller tidlegare, jf. overgangsordningane i kapittel 24.
For elever hvor skolene faktisk følger dette vil konsekvensen at de ikke blir tatt inn på Vg2 eller
Vg3».
Det ble vist til at Inntaks- og formidlingsforskriften stopper elevene nå, noen medlemmer stilte
spørsmål om dette som er forestått i høringen blir nok en hindring ved at de ikke blir flyttet
videre. Det ble pekt på at det er viktig å tenke på konsekvenser for elevene, da dette er modning
for mange. Andre fremhevet at det viktigste for arbeidsgiverne er at elevene møter opp.
Vedtak: Organisasjonene uttaler seg direkte innen 27.04.15. Rådet sender ev. en uttalelse i
tillegg.
Sak 20/15: Gjennomgang av regelverket om fag-, svenne-, og kompetanseprøve i
forskrift til opplæringsloven kap. 3 ved UDIR
Utdanningsdirektoratet har i lengre tid sett behov for en gjennomgang av reglene om fag-,
svenne-, og kompetanseprøve i forskrift til opplæringsloven kap.3. Direktoratet starter nå
arbeidet med en gjennomgang av disse bestemmelsene der formålet er å bidra til tydeligere, mer
oversiktlige og lettere forståelige bestemmelser som gjelder spesielt for fag- og
yrkesopplæringen. Utdanningsdirektoratet ønsker innspill fra bransjen om endringer de ønsker og
ser behov for, og vil invitere til et nærmere samarbeid med de faglige rådene. Innspill gis
skriftlig.
Karl Gunnar Kristiansen informerte om at det vil komme oppdrag om revisjon av bestemmelser
om fag-/svenneprøve og kompetanseprøven og gikk gjennom en presentasjon om
problemstillinger rådet bør ta stilling til (vedlagt).
Utdanningsdirektoratet vil utarbeide forslag etter innspill fra fylkeskommunene og de faglige
rådene. Arbeidet er planlagt sluttført i november.
Vedtak: FRHO setter ned en gruppe med følgende personer: Cathrine Utne Pettersen, Olaug Vibe
og Nina Lystad. Gruppens forslag forelegges AU/rådet før oversending Utdanningsdirektoratet.
Sak 21/15: Portørfaget v/AU
Prosess etter oppretting av nytt fag. Stikkord: Ansvar for prøvenemnder, utvikling av læremidler
mv.
Det går ut brev fra UDIR til FK om at dette er et nytt fag. Praksiskandidatkurs er opp til det
enkelte FK eller voksenopplæringsaktører. Sammensetting prøvenemnder og krav ble diskutert.
Behov for læremidler- kan dette meldes inn i forbindelse med tilskuddsordningen for læremidler
for smale fag?
Sak 22/15: Klagenemnd Helsefagarbeiderfaget, varamedlemmer (se 2 vedlegg) v/UDIR
De faglige rådene skal fremme forslag til medlemmer og varamedlemmer i klagenemndene.
Utdanningsdirektoratet ber om innspill fra FRHO til varamedlemmer i klagenemnd for
helsearbeiderfaget.
Vedtak: Rådssekretær sender bestilling til rådet med frist om forslag innen 17.04.15.
Sak 23/15: Diverse orienteringer (Helsedir, FR, UDIR)
Orientering fra Helsedirektoratet ved Sigrun Heskestad.
Helsedirektoratet venter på tilbakemelding fra HOD om hva som skal ligge i ny handlingsplan for
rekruttering, kompetanse og fagutvikling i omsorgstjenestene; Kompetanseløft 2020, som er
varslet i statsbudsjettet. To store meldinger kommer i vår; primærhelsemeldingen og nasjonal
helse og sykehusplan. Kompetanseløft vil henge sammen med hva som legges inn i
primærhelsemeldingen.
Helsedir har oppsummert hva de tenker om satsing for å rekruttere til helsefagarbeider via
prosjekt Bli helsefagarbeider, KS. Noen tiltak bør kunne fortsette som rekrutteringspatruljer og
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yrkeskonkurranser. Helsedir er opptatt av hvordan kvalifisere flere voksne til helsefagarbeider
siden 24,6 % i omsorgstjenesten er uten formell utdanning i 2014, viser foreløpige tall. Dette er
en nedgang fra 25,9% i 2013.
Det ble også informert om:
Fylkesmennenes rapport om effekten av midler fra Kompetanseløftet til
kommunene i 2014 viser at det er en økning i antall lærekontrakter i kommunene, i
noen kommuner og fylker er det ledige plasser andre steder er det mangel på
plasser.
Nasjonal helse- og omsorgslederutdanning for kommunal sektor rigges nå og blir
lansert i løpet av få dager/uker.
Helsedirektoratet har invitert til lanseringsseminar 9. april 2015 om Nasjonalt
personellbilde
Helsedir arbeider med et nytt oppdrag fra HOD om å etablere et lønnstilskudd til
sykepleiere i kommuner som tar en Mastergrad i klinisk avansert sykepleie.
Kompetansen rettes bl.a. mot å ha en mer spesialisert kompetanse i observasjon
og behandling av alvorlig syke i kommunene. Dette har også betydning for
helsefagarbeideren som vil møte mer alvorlig syke pasienter i kommunene
framover.
Orientering fra rådsleder:
- Fellesmøte SRY/leder nestleder 26.3: følgende ble diskutert: tilbudsstruktur, endring av
fag-/svenneprøve, innlegg om gjeninnføring eksamen på Vg1 service og samferdsel,
merkeordning for lærebedrifter i forbindelse med anbud etc. Indikatorrapporten ble lagt
frem. Forslag om endring i fellesfag i yrkesfaglige utdanningsprogram oppdrag kommer.
Møte 23.3. UDIR leder og sekretariatsleder og FR:
- Snakket om sammensetning av arbeidsgrupper, ressurser etc. Rådet får arbeidsgruppenes
rapporter før. Rådet bør i større grad også finne folk som kan forplikte sine organisasjoner.
Rådet bad rådssekretær ettersende innspill til medlemmer av arbeidsgruppen for HO og
velvære. Det er aktuelt å spørre en RHf direktør og KS ønsker å foreslå Per Kristian
Sundnes fra KS.
Orientering ved medlemmer:
- Eli Sogn Iversen orienterte om frokostseminaret som ”Bli Helsefagarbeider” arrangerte. Rambøll
la fram evalueringen av Aksjon helsefagarbeider og Bli helsefagarbeider. Eli refererte kort
om arbeidet med å utarbeide retningslinjer for dokumentasjon av praksis for
praksiskandidater. Dette er et initiativ fra partene i arbeidslivet. Det er satt ned en
referansegruppe med representanter fra fylkeskommunene og 2 representanter fra SRY,
en fra arbeidsgiversiden og en fra arbeidstakersiden.
Nina Lystad informerte om at det 6.mai er møte med Ortopediteknikerforeningen,
Rosenvilde og HIO for samarbeid med ortopediingeniørene og ortopediteknikerne.
Orientering om ev. oppdrag fra UDIR/oppfølging av bestillinger ved rådssekretær
Anne Yun Rygh informerte at veileder fleksibilitet i fag- og timefordelingen er endelig.
Tonje Thorbjørnsen orienterte om AUs diskusjon knyttet til evaluering av besøk til
rådsmøter og at sak settes på rådsmøte 09.06.15.
Sak 24/15: Eventuelt
Møteplan høst 2105 settes på rådsmøtet 09.06.15.
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