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Vår dato:
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Vår
referanse:
2015/70

Deres dato:
Deres
referanse:

Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Referat møte 5/15 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 12.10.15 hos
Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15B, møterom 4, Oslo.
Inviterte

Inviterte

Fra arbeidstakersiden
Tonje Thorbjørnsen, Fagforbundet
vara Helge Sporsheim,
Fagforbundet
Kristin Vik, Delta, Bjørn Harald
Iversen, Delta
Ingri Bjørnevik, Fagforbundet,
May-Britt Sundahl
Fra skoleverket/skoleeier
Sylvi Berg, Utdanningsforbundet,
vara Sissel Havre,
Utdanningsforbundet
Anne Yun Rygh,
Utdanningsforbundet, vara Anne
Lise Solbakk, Skolenes
Landsforbund
Catrine Utne Pettersen, KS
skoleeier, vara Lisbeth Thornæs,
skoleeier
Sina Ulvestad, EO, Emma Berntsen
EO
Meldt forfall

Fra arbeidsgiversiden
Olav Østebø, Spekter, vara Nina
Lystad, Spekter
Eli Sogn Iversen, KS, vara Synnøva
Skaga KS
Olaug Vibe, Virke, vara Vibeke
Teigaas, Virke

Sylvi Berg, Utdanningsforbundet
Synnøve Skaga, KS,
Vibeke Teigaas, Virke
Lisbeth Thornæs, KS skoleeier
Helge Sporsheim, Fagforbundet
Bjørn Harald Iversen, Delta
Sina Ulvestad og Emma Berntsen
Elevorganisasjonen

Fride Burton

Møteleder
12. oktober 15
12. oktober 15

Tonje
Thorbjørnsen

Observatører
Sigrun Heskestad, Helsedirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Referent

Fride Burton

Total tid

5,5 timer

Kl: 09:30
Kl: 15:00

Vennlig hilsen

Tonje Thorbjørnsen

Olav Østebø
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Leder

Nestleder

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder

Saksliste
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak

42/15:
43/15:
44/15:
44/15:
45/16:
46/15:

Presentasjon av NIFU-rapport 16/2015 ved Håkon Høst
Godkjenning av møteinnkalling og saker til eventuelt ved rådsleder
Modeller for overganger fra studieforberedende til yrkesfaglige utdanningsprogram
Oppdrag tilbudsstruktur og utviklingsredegjørelsen ved rådsleder
Diverse orienteringer (HELSEDIR, FR, UDIR)
Eventuelt

Sak 42/15: NIFU rapport 16/2015: ved Håkon Høst
Håkon Høst fra NIFU presenterte rapport 16/2015: yrkesutdanninger med svak forankring i
arbeidslivet: http://www.udir.no/globalassets/upload/forskning/2015/yrkesutdanninger.pdf
Sak 43/15: Godkjenning av møteinnkalling og saker til eventuelt ved rådsleder
Innkalling godkjent etter oppretting av deltakere.
Sak 44/15: Modeller for overganger fra studieforberedende til yrkesfaglige
utdanningsprogram (se vedlegg)
Utdanningsdirektoratet arbeider med et oppdrag der det skal utvikles modeller for overganger fra
studieforberedende til yrkesfaglige utdanningsprogram. Høsten 2014 leverte de faglige rådene
hver sin redegjørelse for rådets syn på temaet. Dere finner en kort oppsummering av svarene fra
de faglige rådene i de vedlagte notatene. Som en oppfølging av dette inviterer direktoratet en
representant fra hvert av de faglige rådene (som ønsker det) til et møte om temaet. På møtet
kommer det også representanter fra tre fylkeskommuner.
Direktoratet har invitert til møte 19. oktober. Det følger tre vedlegg med saken. De to notatene
er informasjon som ble gitt før møtet 16. september med fylkesutdanningssjefene og til møte i
SRY (samarbeidsrådet for yrkesopplæring) 23. september. Det siste vedlegget er oppdraget
Utdanningsdirektoratet har fått fra Kunnskapsdepartementet (merk at fristen for å levere svar på
oppdraget er utsatt til 1. desember).
På møtet ønsker direktoratet at vi kommer fram til og diskuterer ulike modeller for overganger og
hvilke konsekvenser de ulike modellene får. Dette gjør vi ut fra de problemstillingene som er
skissert i de vedlagte notatene. På møtet vil direktoratet også gi en presentasjon av arbeidet som
er gjort så langt den 19. oktober. AU har foreslått å sende Anne Yun Rygh i møtet på vegne av
rådet.
Rådet diskuterte saken:
- Kan bli enklere for de som har tatt studieforberedende tidligere og er voksne å komme inn
på yrkesfag.
- I fylkene er dette komplisert, økonomi og rammene for skoleeier
- Kan heve rekruttering og status?
- Hva slags kunnskapsinnhenting må du ha? Må ha kunnskapsinnhenting. Vg1 hele og Vg1
oppvekst, hva er kunnskapsbasen, dette har de ikke på Vg1 Studiespesialiserende. Er det
noe faglig innhold de må ha?
- hvordan dekke opp programfagene? Undergraver man programfagenes viktighet?
- Skoleårenes lengde, er det mulig bruke ferier for å hente inn totalt 190timer?
- Geografi kan være en utfordring. Kan bli forskjellsbehandling ut fra hvor skolene ligger.
- Viktig å lande på en nasjonal modell, løsninger bør ikke være opp til vært enkelt fylke.
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Vedtak: Rådet bes sende innspill knyttet til modeller for overganger fra studieforberedende til
yrkesfaglige utdanningsprogram til Anne Yun Rygh innen fredag16.10.15.
Sak 45/15: Oppdrag tilbudsstruktur og utviklingsredegjørelse ved rådsleder og
rådssekretær
FR har fått i oppdrag å gjennomgå tilbudsstrukturen i HO og lage utviklingsredegjørelse for
2015/2016 (se www.fagligerad.no).
- Utviklingsredegjørelsen del 1: Skjema gjennomgås.
Vedtak: Skjema godkjennes med endringer gjennomgått i møtet og sendes av rådsleder til UDIR
innen 15. oktober 15.
-

Presentasjon av prosess utviklingsredegjørelse del 2 ved UDIR

Rådssekretær forklarte kort prosessen med tilbakemelding fra UDIR som grunnlag for del 2.
Sak 46/15: Diverse orienteringer (Helsedir, FR og UDIR)
Sak tas kun dersom det er tid til. De som er fagansvarlige i arbeidsgrupper orienterte kort om
status (ambulanse, BUA og tannhelsesekretær). Rådsleder orienterte om innspill gitt i oppdrag
nyoppnevning FR.
4. desember kommer leder av arbeidsgruppen for ambulansefaget og presenterer
arbeidsgruppens rapport.
Arbeidsgruppe tannhelsesekretær: representant for KS blir en fylkestannlege. Kristin Vik følger
opp med hensyn til å sette møtedato.
Sigrun Heskestad informerte om
- Statsbudsjettet HOD: nåværende regjering satser på økt kompetanse, teamorganisering
og ledelse.
- Kompetanseløftet 2020: 6 strategier med ca. 50 oppdrag knyttet til dette.
Vedtak: Sigrun Heskestad sender rådet oppsummering (se vedlegg)
Portør: Nytt fag. Pilotprosjekt for de voksne som ønsker gå opp som praksiskandidater i
samarbeid mellom St. Olav, SUS og Haukeland. Hvem skal være prøvenemnd? Få noen fra
pilotene som kan å reise rundt?
Sak 47/15: Eventuelt
Arbeidsutvalget i FRHO:
Nestleder er tilbake og fortsetter i nestlederfunksjonen.
Vedtak: Rådet konstituerer Eli Sogn Iversen KS som tillegg i AU ut rådsperioden på grunn av stor
arbeidsmengde.
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