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Faglig råd for helse- og sosialfag

Referat fra rådsmøte nr 3/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag
18. juni 2012, møterom 10, 1. etasje, Utdanningsdirektoratet
Inviterte

Fra arbeidstakersiden
Wenche Skorbakk,
Fagforbundet (leder)

Fra arbeidsgiversiden
Nina Lystad (vara),
Spekter

Kristin Vik,
YS, Delta

Olaug Elisabeth Vibe,
Virke

Ingri Bjørnevik (vara),
Fagforbundet
Fra skoleverket
Torun Augland,
Utdanningsforbundet
Meldt forfall
Olav J. Østebø,
Spekter (nestleder)

Observatører, meldt forfall
Tonje Thorbjørnsen,
Helsedirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Aina Helen Bredesen

Halvard Wold,
Utdanningsforbundet
Berit Andersen,
KS
Kjell Reidar Hetland,
KS (Rogaland fylkeskommune)
Trygve Natvig,
Fagforbundet
Ikke møtt
Anders Jokstad,
Elevorganisasjonen

Møteleder

Wenche Skorbakk

Mandag 18.juni
møtet starter

Kl: 14:00

Mandag 18.juni
møtet slutter

Kl: 16:30

Referent

Aina Helen Bredesen

Total tid

2 timer 30 minutter

Vennlig hilsen
Wenche Skorbakk
Rådsleder

Olav J. Østebø
Nestleder
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Saksliste
Sak 25.12 Godkjenning av innkalling og agenda
Sak 26.12 Perioderapport for FRHS 2008-2012
Sak 27.12 Portørfaget
Sak 28.12 Fagopplæring for voksne - forsøk med realkompetansevurdering som alternativ til skriftlig
eksamen på Vg3-nivå
Sak 29.12 Østfold-saken v/Åge Hanssen, Udir, kommer kl. 15
Sak 30.12 Orientering fra Helsedirektoratet v/Tonje Thorbjørnsen
Sak 31.12 Eventuelt

Sak 25.12 Godkjenning av innkalling og agenda
Innkalling og agenda godkjent.
Sak 26.12 Perioderapport for FRHS 2008-2012 (se vedlegg)
Skrive kun FRHS. Olaug Vibe har ikke hatt noen vara i perioden, dette må slettes. Rådet har ikke
hatt fylkesbesøk i Vestfold grunnet streik, dette må strykes. Under punktet om begrunnelser om
læringsutbytte: få innspill fra fagområdene nasjonalt og internasjonalt. Viktig læring for å være et
rådgivende organ. Under punktet om saker som har blitt behandlet: rådet har opprettet flere
arbeidsgrupper: portørfaget, kryssløp, helsesekretærfaget, helsearbeiderfaget. Skrive hvilke
arbeidsgrupper som er ferdig, og hvilke som vil fortsette. Under punktet om vurdering av
oppnevningsperioden: legge ved strategidokumentet. Rådsmedlemmene har hatt en stor
arbeidsmengde, rådsmedlemmene har ikke fått tilstrekkelig med tid til å kunne fordype seg i
oppgavene. Det har vært en utfordring at ikke alle parter har fått tilrettelagt å delta i rådsarbeid.
FRHS har vært betydningsfulle, deltatt i stortingsmelingsarbeid der FRHS vil bli tatt videre med i
arbeidet med utforming av læreplaner. Studieturen til Skottland var veldig lærerikt, særlig
organiseringen av ambulansefaget. FRHS har ikke evaluert alle fagene, men målet er å se
helheten i alle fagene. Denne perioden har vært første perioden med helsefagarbeider som nytt
lærefag, FRHS har konsentrert seg mye om dette. FRHS er fornøyd med navnebytte. Under
punktet om oppfølging og resultatoppnåelse av utfordringer skissert i Soria Moria og Hafjell kom
det ingen innspill. Under punktet om fremtidige utfordringer: gode læreplasser, god
instruktøropplæring, hospitering hos lærere og bedrift, samarbeid skole/bedrift, mål lage et
nasjonalt, formelt navn som beskriver TAF for helsefagene, samfunnskontrakten,
frafallsproblematikken, rekruttering til fagene, fremtidig behov for helse- og oppvekstfagene, lage
utdanning som møter arbeidslivets behov.
Vedtak: Rådssekretæren utformer utkast som sendes ut innen 19.6.2012. Rådsmedlemmene må
godkjenne dokumentet innen 20.6.2012. Etter dette sendes dokumentet til
Utdanningsdirektoratet.
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Sak 27.12 Portørfaget (se vedlegg)
FRHS diskuterte innholdet i søknaden. Arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten har ikke tatt
endelig stilling til innplassering i tilbudsstrukturen, navn på faget og yrkestittel. FRHS stilte
spørsmål om det skal være et skille i yrkestittel mellom de som ha fagbrev og de som ikke har
fagbrev.
Vedtak: FRHS anbefaler søknad om portørfaget som nytt lærefag. Yrkestittel er portør, og faget
heter portørfaget. Faget skal følge Vg2 helsearbeiderfaget. Rådssekretæren sender ut forslag
innen 20.6.2012 med frist for tilbakemelding 21.6.2012. Etter dette sendes saken til
Utdanningsdirektoratet.
Sak 28.12 Fagopplæring for voksne - forsøk med realkompetansevurdering som
alternativ til skriftlig eksamen på Vg3-nivå (se tre vedlegg)
Utdanningsdirektoratet har sendt bestilling til de faglige rådene om realkompetansevurdering som
alternativ til skriftlig eksamen på Vg3-nivå.
Vedtak: FRHS støtter forsøk om realkompetansevurdering som alternativ til eksamen på Vg3nivå. Rådssekretæren sender svaret til Utdanningsdirektoratet.
Sak 29.12 Østfold-saken v/Åge Hanssen, Udir (se to vedlegg)
Åge Hanssen, Utdanningsdirektoratet la frem saken om godkjenning av praksis i barne- og
ungdomsarbeiderfaget. Dette er en sak som stammer fra Østfold fylkeskommune.
Utdanningsdirektoratet har foretatt en enkel kartlegging av praksis for godkjenning i de ulike
fylkeskommunene som viser at de ulike fylkeskommunene utøver ulik praksis. Dette viser at det
er behov for retningslinjer om tolking av praksis.
FRHS er ikke fulltallige, og vil derfor drøfte saken med alle tilstede.
Vedtak: FRHS setter opp saken i neste rådsmøte 6.9.2012.
Sak 30.12 Orientering fra Helsedirektoratet v/Tonje Thorbjørnsen
Saker utgår da Tonje Thorbjørnsen ikke hadde anledning til delta i møtet.
Sak 30.12 Eventuelt

