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Saksliste
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Sak 42.13: Behandling av utsatte saker med covernotat (26/13 praksis før privatisteksamen VG3
i helse- og oppvekstfag, sak 27/13: søknad prøvetid ambulansefaget, sak 35/13: søknad forsøk
med tannhelsesekretær og hudpleie, 36/13 søknad om forsøk med Høgskolepoeng og
studiekompetanse) v/ Utdanningsdirektoratet
Sak 43.13: Søknad fra Akershus fylkeskommune om vekslingsmodell v/UDIR
Sak 44.13: Utviklingsredegjørelse v/Anne Yun Rygh
Sak 45.13: Helsesekretærutdanningen v/Wenche Skorbakk
Sak 46.13: Søknad Kryssløp fra Aktivitørenes landsforbund v/UDIR
Sak 47.13: Rapport arbeidsgruppe apotekteknikkfaget v/Wenche Skorbakk
Sak 48.13: Brev fra fotterapiforbundet v/Kristin Vik
Sak 49.13: Høring endringer i opplæringsloven, privatskoleloven v/Fride Burton
Sak 50.13: Møteplan 2014 v/Wenche Skorbakk
Sak 51.13: Eventuelt
Sak 41.13: Diverse orienteringer
a) orienteringer fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet
Pia Paulsrud fra Barnehagestaben UDIR orienterer om revidering av rammeplan for barnehagens
innhold og oppgaver, samt implementeringsplan knyttet til dette.
Revideringen av Rammeplanen for barnehagens innhold: ble revidert sist 2005-2006. Oppdrag
revidert rammeplan basert på begrunnet forslag fra en rammeplangruppe. Fastsettes 2015.
Inneholder prosessmål for hvordan arbeidet skal utføres. Det er ikke mål for barnas læring i
Norge. Planen er mer tydelig på innholdet i forhold til de yngste barna. Progresjon innhold,
helseperspektivet. Udirs hjemmesider åpner for innspill underveis. Sendes på høring 14. februar,
1. okt fra UDIR til KD, fastsettes 1. jan 15. Det jobbes med ny barnehagelov, rammeplanen er
forskrift til loven. Utdanningsdirektoratet forbereder implementeringsprosessen.
Kompetansestrategien vil rettes mot implementering av rammeplanen.
Tonje Torbjørnsen fra Helsedirektoratet orienterer:
Det er i regjeringens tillegg til statsbudsjett for 2013-2014 bevilget 50 mill ekstra til å
heve det formelle kompetansenivået i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, over
Kompetanseløftet 2015. Midlene går via Fylkesmannen til kommunene og omfatter mellom
annet kompetansetiltak for ansatte uten formell helsefaglig utdanning.
Oppgavedeling- rapport legges fram nå. Oppfølgingsoppdrag fra HOD ventes.
Helsedir. har fått i oppdrag å utrede kompetansebehov innenfor ambulansetjenesten med
frist 15. mai 2014. Første arbeidsgruppemøte er 05.12.13. Arbeidsgruppen består av
regionale helseforetak, partene i arbeidslivet og representanter fra utdanningstilbyderne.
Helsedir. samordner portefølje for Utdanningsdirektoratet: i Helsedir,
folkehelseperspektivet og dette som er rådets oppgave helsefaglige utdanninger. Tenke
fellespunkter.
Fride Burton, orienterer om status i FRHO saker:
Portør læreplangruppe er nedsatt, Kjell Reidar Hetland leder denne. Kvalitetssystemet for fag- og
yrkesopplæring er lansert og ligger på udir.no. Statistikkbestilling ufaglærte: begrepsbruk som
legger til rette for troverdig og god statistikk. UDIR/ HELSEDIR samordner definisjoner.
Wenche Skorbakk orienterte om møte med Utdanningsdirektoratet. Gode møter, rådet jobber
godt. Størst utfordringer med hensyn til framtidens behov, særlig rekruttering. Prøve å jobbe
konkret i perioden, her må partene ta enda større ansvar enn tidligere, praksiskandidatordningen.
Må være tydelig på å få fram fagarbeidere som kan være gode ambassadører. I Danmark har de
fond der partene finansierer store sekretariat, i Norge har partene satt ned, dette forplikter.
Rådet får mange saker inn fra UDIR og andre og alle saker skal innom AU. Der AU ikke har
kompetanse skal man ha covernotat fra UDIR. Rådet skal jobbe kunnskapsbasert.
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Wenche Skorbakk tok opp bruk av forkortelser HAF/TAF/HYSK: Dette er ikke en nasjonal modell,
men lokale navn på lokale modeller. Sekretariatet sjekker med de som ansvar for kodeverket i
VIGO. Det er FK som eier VIGO. Settes opp som sak til nyttår.
Dimensjonering settes som sak på nyåret.
b) FRHO-medlemmer orienterer fra konferanser og arbeidsgrupper:
Yrkesfagskonferanse Haugesund og vekslingsmodellkonferanse v/Wenche Skorbakk/Anne Yun
Rygh: Haugesundkonferansen vektla PTF og samarbeid skole-bedrift: Eksempel ble gitt fra
Rogaland okra vg.skole.
Vekslingsmodellkonferansen: Prosjektene ble presentert både de som fikk støtte og noen som
ikke fikk støtte. Det arbeides med å synliggjøre de gode eksemplene.
Rådet vil ha mer info om hvordan prosjektene fungerer som ikke har fått støtte fra UDIR, men i
stedet støtte via eget fylke. Problematikk knyttet til hvordan skaffe læreplasser og praksisplasser
for veksling samtidig bør belyses.
a) arbeidsgruppe ambulansefag v/Olav leveres 22.12.
b) Dialogkonferanse mobilitet, samt ECVET-arbeidsgruppe ved Ingri Bjørnevik (utgår)
c) Arbeidsgruppe utviklingsredegjørelse v/Anne Yun Rygh (er sak under)
Sak 42.13: Behandling av saker fra møtet 04.09.13 med covernotat
1. Sak 26/13: Krav til praksis før privatisteksamen VG3 i helse- og oppvekstfag (se
vedlagte saksdokumenter og covernotat v/Ivar Svensson UDIR
Vedtak (med en stemme dissens) rådsmøte 30.05.13: «Rådet viser til privatisteksamen til
VG3, de skal prøves i praktiske ferdigheter, og helsesekretær og fotterapeut skal også føre til
autorisasjon. Rådet er opptatt av at man må sikre kvaliteten. Rådet ber
Utdanningsdirektoratet vurdere å innføre praksiskrav i HO-fagene av hensyn til kvalitet». På
bakgrunn av vedtak i rådsmøtet 4.9.13 har UDIR laget covernotat (18.10) og sak er
presentert for AU i møtet 28.10. Organisasjonene har forankret saken i forkant av møtet.
Søker henvender seg i saken kun knyttet til privatister, ikke elever. De stiller ikke spørsmål
ved eksamensordningen, eller hvorvidt de greier å vurdere privatistene. Henvendelse kun om
praksis. FK kan oppfordre privatistene til å få mer praksis. Er det mulig innenfor PTF-timene å
gi praksis? I eksamensordningen står det velge, gå ut å sterkt oppfordre til praksis, slik at de
faktisk består. Rådet viste til at spørsmål om praksis i skolefagene tas med videre i
utviklingsredegjørelsen og forslag om gjennomgang av læreplaner.
Vedtak: FRHO råder til at man bruker de virkemidlene man har i dag og ber
Utdanningsdirektoratet sterkt oppfordre fylkeskommunen til å bruke PTF til praksis for
privatister.
2. Sak 27/13: Prøvetid i ambulansefaget (se vedlegg) v/UDIR
Vedtak 30.05.13: Rådet ber Utdanningsdirektoratet vurdere om man ikke har tilstrekkelig
handlingsrom innenfor dagens regelverk/læreplan (inntil 5 virkedager) før man vurderer å
utvide rammen. Vedtak 04.09.13: «Faglig råd helse- og oppvekstfag ber om at UDIR lager
saksforberedende covernotat knyttet til alle forsøkssøknader og andre saker med juridiske
problemstillinger som fremmes for rådet, slik at covernotat kan sendes via rådssekretær i god
tid før møtene» Utdanningsdirektoratet viser til bestilling om forankring av saken og ber rådet
diskutere saken i lys av presentasjonen i covernotatet vedlagt og fatte vedtak i saken.
Vedtak: Rådet vektlegger det nasjonale perspektivet at en fagprøve må kunne gjennomføres
på steder over hele landet. FRHO åpner for å utvide rammen til inntil 10 dager, men peker på
at normalordningen er innenfor 5 dager som i dag.
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3. Sak 35/13: Søknad Telemark fylkeskommune om forsøk tannhelsesekretær og
hudpleie i 2+2 modell (se vedlegg) v/UDIR
Utdanningsdirektoratet har mottatt søknad fra Telemark fylkeskommune har søkt om forsøk i
2+2 modell for tannhelsesekretær og hudpleiefaget. Sak sees i sammenheng med Brev fra
Tannlegeforeningen av 14.10.13 og søknad fra Tannhelsesekretærforeningen om å sette ned
arbeidsgruppe. Utdanningsdirektoratet viser til bestilling om forankring av saken og ber rådet
diskutere saken i lys av presentasjonen i covernotatet vedlagt og fatte vedtak i saken.
Saken ble diskutert på rådsmøtet 04.12.13. Brev rådet har mottatt fra
Tannhelsesekretærforbundet og Tannlegeforeningen som peker mot behov for spesialisering
og økte teorikrav i smittehygiene. Det er viktig å være innovativ, men søknaden synes ikke
forankret i bransjebehov.
Vedtak: Faglig råd helse- og oppvekstfag anbefaler ikke søknaden fra Telemark
Fylkeskommune for forsøk i tannhelsesekretær- og hudpleieutdanningen, da søknaden ikke
synes forankret i bransjebehov. Rådet ønsker bl a se på Tannhelsesekretærutdanningen i
sammenheng med brevet fra Tannlegeforeningen og Tannhelseforeningen i en større
sammenheng i forbindelse med arbeidet med utviklingsredegjørelse og tilbudsstrukturen.
Arbeidsgruppe for tannhelsesekretær nedsettes ikke.
4. Sak 36/13: Søknad om Telemark fylkeskommune om forsøk med Høgskolepoeng
og studiekompetanse (se vedlegg) v/UDIR
Utdanningsdirektoratet har mottatt søknad fra Telemark fylkeskommune om forsøk med HO
med studiekompetanse og ønsker rådets uttalelse.
Utdanningsdirektoratet viser til bestilling om forankring av saken og ber rådet diskutere saken
i lys av presentasjonen i covernotatet vedlagt og fatte vedtak i saken. Rådet har tidligere
påpekt av søknaden har en rekke mangler og at de er skeptisk til modeller med
studiekompetanse. Rådet ønsker derfor avvente fylkeskommunens gjennomgang av søknaden
og den blir ikke realitetsbehandlet. Foreløpig svar sendes Utdanningsdirektoratet om dette og
rådet ber Utdanningsdirektoratet sende nye saksopplysninger på mail. Rådssekretær sender
ev. opplysningene til rådet med frist.
Sak 43.13: Søknad fra Akershus fylkeskommune om vekslingsmodell (se covernotat
vedlagt) v/UDIR Utdanningsdirektoratet har mottatt søknad om vekslingsmodell og ønsker
FRHOs anbefaling i saken. AU legger fram kommentarer til covernotatets punkt 3 og 5 og forslag
til vedtak.
Vekslingsmodeller prøves ut nå i samfunnskontrakten. Akershus FK har søkt om forsøk. Flytte PTF
til Vg1 alle timer, de ønsker programfaget kommunikasjon og samhandling flyttet til Vg2 og Vg3 i
stedet for Vg1.
Rådet har tidligere hatt diskusjon om å ha det basale innen kommunikasjon og samhandling på
plass før elevene går ut i veksling. Forsøket anbefales, men rådet mener kommunikasjon og
samhandling ikke bør utsettes til VG2 og VG3. Rådet er også skeptisk til at de ikke tegner
lærekontrakt før etter Vg1 for de elever som ev. faller fra. Vekslingsmodellen er i utforming, det
er derfor viktig å lykkes med å få inn de gode eksempler. For slike forsøk må spørsmål om elevlærlingsstatus være på plass, ellers vil ikke arbeidsgiverne støtte veksling. Det må legges inn
forutsetninger om god info i forkant og at disse problemstillingene er ivaretatt ved omvalg.
Vedtak: Rådet anbefaler søknaden men har forutsetninger knyttet til faglig innhold og modell.
Kommunikasjon og samhandling må inn før de går ut i praksis. Lærekontrakt bør slå inn allerede
når man starter veksling. Dvs. første periode de veksler ut. Akershus lover læreplass og må sørge
for dette selv.
Sak 44.13: Utviklingsredegjørelse v/Anne Yun Rygh (prosess mot frist 31.12.13).
Arbeidsgruppen ble konstituert 04.09.13 og fordelte oppgaver 10.09.13. På samling 29.-30.09
oppsummerte gruppen innspill og disse ble sent til rådets medlemmer for uttalelse med frist
10.11.13. AU behandlet utkast på AU-møtet 19.-20.11 og innspill ble gitt arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppens samlet 2.-3. desember 2013 for ferdigstillelse av utkast. Forslag til vedtak: AU
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ber rådet om fullmakt til å ferdigstille rapporten innen fristen 31.12.13. Rådet diskuterte innspill
til utviklingsredegjørelsen.
Vedtak: Innspill oppsummeres av rådssekretær og legges inn i mal før denne sendes
arbeidsgruppen for videre bearbeiding til AU. AU behandler utviklingsredegjørelsen. I tillegg til
omtale i utviklingsredegjørelse, ber rådet sekretariatet lage brev til KD om status for §3.5 i
opplæringsloven med hensyn til å vurdere denne opp mot deltidsproblematikk i HO jf St. meld 13
(2011-2012).
Sak 45.13: Helsesekretærutdanningen (se vedlegg) v/Wenche Skorbakk): Rådet
nedsatte en arbeidsgruppe ledet av Mette Meisingset som leverte sin rapport i mai 2012.
Rapporten ble presentert på rådsmøte 24.10.12 av Gro Bengtson fra Helsesekretærforbundet. Det
er sendt bestilling til rådsmedlemmene å sikre forankring i egen organisasjon. Saken ble utsatt til
høsten 2013 da man avventet de regionale helseforetakenes rapport om oppgavedeling som ble
lagt fram på rådsmøtet 04.09.13. Rådet bestilte fra KS å lage en uttalelse om potensielle
læreplasser i faget som ble mottatt 18.11.13. RHFene har sendt tilleggsinnspill 22.11.13.
Bestilling fra AU er sendt rådet 22.11.13 om forankring med sikte på vedtak i rådsmøtet
04.12.13. KS oppsummerte resultat av undersøkelsen. Legekontorene som tar inn
helsesekretærer er i stor grad private og har liten tradisjon for fagopplæring, og det vil bli
vanskelig å implementere denne ordningen. Flere kommuner uttaler også at det er ønskelig å
bruke kompetansen mer fleksibelt. I tillegg ser kommunene at det er et større behov for

læreplasser i helsearbeiderfaget og i barne- og ungdomsarbeiderfaget som gjør at det er viktigere å
sette inn ressurser for å få flere læreplasser i disse fagene enn å etablere nye lærefag. Derfor
anbefaler KS ikke 2+2 modell.
Vedtak: FRHO anbefaler ikke endring av utdanningsmodell. Rådet vil i utviklingsredegjørelsen be
om at det settes ned en læreplangruppe for å se på endring av læreplanen.
Sak 46.13: Søknad kryssløp fra Aktivitørenes landsforbund (se vedlegg) v /Wenche
Skorbakk
Aktivitørenes landsforbund søker enveis kryssløp fra Vg1 Helse og oppvekst til Aktivitør Vg2.
Utdanningsdirektoratet har bedt rådet om å uttale seg i saken. I begrunnelsen for forslaget blir
rekrutteringsutfordringer fremhevet. Direktoratet minner om at i retningslinjene for innføring av
kryssløp er det de faglige hensyn som blir omtalt: «En forutsetning for å kunne innføre et nytt
kryssløp er at det er så mange felleskomponenter mellom læreplanene at elevene har de
nødvendige forutsetningene for å følge opplæringen i det programområdet eller lærefaget han
eller hun er inntatt».
FRDH vedtok i sitt møte 09.09.13 å gi tilleggsinformasjon til søknaden. Saken ble behandlet på
rådsmøtet FRDH 26.11.13: Utdanningsdirektoratet ber FRHO behandle søknad om kryssløp og gi
anbefaling i saken på bakgrunn av FRDHs vedtak (ettersendes).
Vedtak: Fagene omfattet av det foreslåtte kryssløpet fra Vg1 Helse og oppvekst til Aktivitør Vg2
og uttalelsen fra FRDH knyttet til det foreslåtte kryssløpet ble diskutert i rådsmøtet til Faglig råd
helse- og oppvekstfag 4.12.13. Faglig råd helse- og oppvekstfag vedtar enstemmig å anbefale
forslaget om kryssløpet Vg1 helse– og oppvekstfag til aktivitør VG2.
Sak 47.13: Rapport arbeidsgruppe apotekteknikkfaget (vedlagt): En arbeidsgruppe ledet
av Berit Berntsen, Spekter ble nedsatt av rådet og arbeidsgruppen leverte sin rapport 01.06.13.
Arbeidsgruppens rapport ble presentert av Berit Berntsen på rådsmøtet 04.09.13. Saken settes
opp for diskusjon og plan for videre prosess. Forslag til vedtak: En bestilling sendes Virke og
Spekter for å kartlegge potensielle læreplasser.
Rådet gikk ikke for AUs innstilling til vedtak: å sende Virke og Spekter for å kartlegge læreplasser
da de mener det er godt nok dokumentert at det ikke er ønske om 2+2 modell i de leverte
rapporter.
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Vedtak: FRHO legger inn i utviklingsredegjørelsen at det er et behov for gjennomgang av
læreplanene med tanke på endring og at det er viktig at Apotekforeningen trekkes inn i det videre
arbeidet.
Sak 48.13 Brev fra fotterapiforbundet v/Kristin Vik.
FRHO har mottatt brev fra fotterapiforbundet. Saken legges fram og behandles i møtet.
Vedtak: Faglig råd helse- og oppvekstfag anser fotterapeutdanning som viktig med hensyn til
sykdomsutvikling og antall eldre. Modellen for faget står fast, men rådet er positiv til at faget
tilrettelegges for voksne, tilretteleggingen for dette er delegert til fylkeskommunalt nivå. Ev.
annet ønske om spesialisering på fagskole/høgskole er utenfor rådets mandat og må ev. rettes
instanser ansvarlig for dette.
Sak 49.13: Høring endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøgskoleloven
v/Fride Burton. Se vedlagte saksdokumenter, særlig kap 2. s 3-6.
Vedtak: Faglig råd helse- og oppvekstfag ber organisasjonene uttale seg direkte.
Sak 50.13: Møteplan: Forslag møteplan legges fram for rådet for vedtak. Vedtak: AU reviderer
plan som meddeles rådet. Medlemmer som ikke kan stille, ber vara stille i møtet.
Sak 51.13: Eventuelt

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/

