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Emma Konstanse Bentsen, EO
Meldt forfall
Kjell Reidar Hetland, (KS
skoleeier)
Sylvi Berg, Utdanningsforbundet
Trygve Natvig,
Fagforbundet
Emma Konstanse Bentsen
Elevorganisasjonen

Møteleder

Wenche Skorbakk

Onsdag 24. oktober
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Kl: 10:00

Onsdag 24. oktober
slutter

Kl: 15:00

Observatører
Tonje Torbjørnsen, Helsedirektoratet

Utdanningsdirektoratet
Fride Burton

Referent

Fride Burton

Total tid

5 timer

Vennlig hilsen

Wenche Skorbakk
Leder

Olav Østebø
Nestleder
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Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder
Saksliste
Sak 43.12 Godkjenning av innkalling og agenda v/ Wenche Skorbakk
Sak 44.12 Endring av helsesekretærfaget? v/Wenche Skorbakk/Gro Bengtson
Sak 45.12 Diverse orienteringer og status saker til behandling (Helsedirektoratet, rapportering fra
konferanser, status behandlede saker, ev. andre orienteringer )
Sak 46.12 Vurdering av praksis for barne- og ungdomsarbeidere
Sak 47.12 Søknad om forsøk fra Utdanningsetaten: “Treårig løp i HS med Barne- og
ungdomsarbeiderfaget og generell studiekompetanse”
Sak 48.12 Strategi- og tiltaksplan (vedlegg rapport 2008-2012 og mandat) v/Olav Østebø
Sak 49.12 Møteplan vår 2013 (vedlegg) og Fylkesbesøk 2013 v/Fride Burton/Wenche Skorbakk
Sak 50.12 Portørfaget, revidert søknad (vedlegg) v/Wenche Skorbakk
Sak 51.12 Kompetanse for apotekteknikere (se vedlegg) v/Wenche Skorbakk
Sak 52.12 Brev til KD om status velferdsmeldingen (se vedlegg) v/Wenche Skorbakk
Sak 53.12 Studietur 2014 og oppfølging av tidligere studieturer v/Wenche Skorbakk/Olav Østebø
Sak 54.12 Forslag fra AU: Invitere til rådet for å bygge opp kunnskapsgrunnlaget v/Wenche
Skorbakk
Sak 55.12 Eventuelt

Sak 43.12 Godkjenning innkalling og agenda v/Wenche Skorbakk
Innkalling og agenda godkjent. Tre saker ble meldt til eventuelt.
Sak 44.12 Endring av helsesekretærfaget? (se vedlegg) v/Wenche Skorbakk
Rådet har nedsatt en arbeidsgruppe ledet av Mette Meisingset. Gruppen leverte rapport i mai
2012 (vedlegg). Gro Bengtson fra Norsk Helsesekretærforbund i Delta orienterte om rapporten.
Se presentasjon vedlagt. Rådsmedlemmene må sikre forankring i egen organisasjon og sørge for
at det konkluderes på de ulike standpunktene/alternativene i rapporten. Sak settes opp på
rådsmøte 05.12.12.
Sak 45.12 Diverse orienteringer og status behandlede saker (Helsedirektoratet v/Tonje
Torbjørnsen, rapporteringer fra konferanser, status saker jf referat 06.09.12 v/Fride
Burton, ev. andre orienteringer)
Helsedirektoratet orienterte:
1)

Statsbudsjettet 2013 lagt frem:

-Satt av 3 millioner over Kompetanseløftet til kvalifisering av fremmedspråklige til
helsefagarbeidere. Ser på Smestua-prosjektet (fremmedspråklige som tar språkprøve først, så 4
års løp, arbeidsopplæring suksessfaktor). Hvordan utnytte dette prosjektet, se på spredning fra
prosjektet. VOX-prosjektet har forsøkene delvis samme målgruppe (5 fylker prøver ut ulike
ordninger for voksenopplæring). Bør se det i sammenheng med andre lignende prosjekt som
foregår.
-2 mill. for å styrke kompetansen på legemiddelhåndtering i kommunene. Helsedirektoratet
ønsker å se dette i sammenheng med den pågående pasientsikkerhetskampanjen.
2)
Anne Line Wold (KD) ga en orientering om oppfølging av Meld St. 13 i samling for
fylkesmannsembetene. Denne sier noe om praksiskandidatordningen og retten til påbygg. For
området VGO skal det arbeides videre m.a. med praksiskandidatordningen, Y-veien og retten til
påbygg. Arbeidet med å endre praksiskandidatordningen/etablere en ny vei for voksne tar lang
tid. Tross økt oppmerksomhet og ulike prosjekt er antall voksne som tar fagbrev ikke tilstrekkelig
for å kompensere for bortfall av hjelpepleierutdanningen og for å nå myndighetenes måltall.
Rådsleder informerte om Euroskills og stemning i forbindelse med helsefagarbeidernes gull.
Rådssekretær gav kort status for status for saker behandlet i Utdanningsdirektoratet fra møtet
06.09.2012.
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Sak 46.12 Vurdering av praksis for barne- og ungdomsarbeidere
Utdanningsdirektoratet har bedt om at faglig råd presiserer sin tilråding i sak 39/12 (se vedlegg)
om vurdering av praksis for praksiskandidater i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det vises til
Barnehagelovutvalget, NOU 2012:1 Til barnas beste og tilrådingene der om å vurdere om praksis
fra barnehagen, skal være tilstrekkelig for å gå opp til fagprøve? Vedtak: Sekretariatet sender
bestilling til KS’ skoleeierrepresentant og Fagforbundets arbeidstakerrepresentant før oversending
til AU.
Sak 47.12 Søknad om forsøk fra Utdanningsetaten: “Treårig løp i HS med Barne- og
ungdomsarbeiderfaget og generell studiekompetanse”
Utdanningsdirektoratet har mottatt en søknad fra Utdanningsetaten knyttet til treåring løp i
helse- og oppvekstfag (HO) med barne- og ungdomsarbeiderfag og generell studiekompetanse.
Direktoratet bad rådet vurdere om saken bør sees i sammenheng med Velferdsmeldingen.
Vedtak: Rådet sender saken tilbake til direktoratet med henvisning til kommende oppdragsbrev
knyttet til Velferdsmeldingen.
Sak 48.12 Strategi- og tiltaksplan v/Olav Østebø (vedlegg: rapport fra
oppnevningsperiode 2008-2012)
Wenche Skorbakk på bakgrunn av perioderapport 2008-2012. Se for øvrig mandat om krav om 2
utviklingsredegjørelser per periode:
http://www.udir.no/Upload/Faglige%20r%c3%a5d/Mandat%20for%20faglige%20r%c3%a5d.pdf
Fokusområder ble diskutert og følgende ble vedtatt: rekruttering, kvalitet i opplæringen,
utdanningsmodeller, internasjonalisering (kan bli integrert i de andre punktene av
arbeidsgruppen), kunnskapsbasert. Rådsmedlemmene la fram sine innspill til strategi- og
tiltaksplan. Innspillene vil grupperes/sortereres i strategi- eller tiltaksplan av en intern
arbeidsgruppe på fire medlemmer før framlegging i AU. Det tas sikte på vedtak i rådsmøtet 5.
desember 2012.
Sak 49.12: Møteplan 2013 (vedlegg) og Fylkesbesøk 2013
Vedtak: Møteplan, inkludert dato for fylkesbesøk ble vedtatt. Sekretariatet følger opp med
henvendelse til Vestfold fylkeskommune.
Sak 50.12 Portørfaget, revidert søknad (vedlegg) v/Wenche Skorbakk
Utdanningsdirektoratet har mottatt søknad om å opprette portørfaget som nytt lærefag.
Søknaden er omfattende og grundig, men direktoratet har bedt om noen flere opplysninger eller
vurderinger:
1.
I retningslinjene for søknader om nye fag står det: Søknaden bør fremmes av berørte
tariffparter i fellesskap. Alternativt må uttalelse fra ansvarlig nivå hos berørte parter vedlegges
søknaden. Vi kan ikke se at søknaden inneholder uttalelse fra berørte parter.
2.
Vi savner et mer konkret og forpliktende anslag over muligheter og villighet til å opprette
læreplasser i det foreslåtte faget.
3.
I sluttrapporten nevnes servicemedarbeider som en ny yrkesgruppe ved enkelte sykehus
og som en mulig fremtidig yrkesgruppe. Vi vil gjerne at en avgrensing mot denne yrkesgruppen
drøftes, og at dere eventuelt begrunner hvorfor ikke dette kan være en utdanning som tar opp i
seg portøroppgavene eller at portørfaget også omfatter oppgavene til servicemedarbeideren.
Rådsleder informerte om at det kalles inn til eget møte med tariffpartene jf punkt 1 over. Vedtak:
Sekretariatet lager eget brev med rådets svar på punkt 2 og 3 over i stedet for å revidere
søknaden fra mai 2012. Sak settes opp på neste rådsmøte.
Sak 51.12 Kompetanse for apotekteknikere (se vedlegg) v/Olav Østebø
I rådets møte 11.04.12 ble det vedtatt å opprette en arbeidsgruppe. Saken ble behandlet på
rådsmøte 06.09.12. AU legger fram forslag til arbeidsgruppesammensetning, utkast til mandat
behandles i møtet.
Vedtak: Arbeidsgrupper generelt: en fra rådet er med, men skal ikke lede arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppene bør konstituere seg selv. Olaug Vibe fra Virke blir rådets representant i gruppen.
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Rådsmedlemmene sender inn forlag til sekretariatet innen 1. november 2012. Man tar første
møte i arbeidsgruppen før jul. Frist for rapport er 1. juni 2013.
Sak 52.12 Brev til KD om status velferdsmeldingen (se vedlegg) v/Wenche Skorbakk
Vedtak: Brevet ble godkjent for utsending. Sekretariatet oversender KD.
Sak 53.12 Studietur 2014 og oppfølging av tidligere studieturer v/Wenche
Skorbakk/Olav Østebø
Rådet har 1 studietur per periode, neste er i 2014. Studietur ble diskutert i møte 06.09.12.
Rådssekretær har sendt avslag på invitasjon til studietur til Zanzibar. Diskusjon fra møtet
06.09.12 og AU-møtet 26.09.12 tas med videre. Danmarks og Finland ble nevnt som aktuelle
alternativer, rådsmedlemmer kan melde inn forslag til sekretariatet. Vedtak: Studietur skal være i
samsvar med strategi- og handlingsplan. Settes opp som sak på rådsmøtet 5. desember 2012 for
avgjørelse.
Sak 54.12 Invitere til rådet for å bygge opp kunnskapsgrunnlaget v/Wenche
Skorbakk/Olav Østebø
AU v/Wenche Skorbakk og Olav Østebø la fram saken for rådet. AU ønsker forslag på hva man
trenger av kunnskapsbasert påfyll. Aktuelle tema nevnt var evalueringen av Kunnskapsløftet,
realkompetansevurdering, Likestillingsmeldingen. Vedtak: Rådet bes sende innspill til AU via
sekretariatet.
Sak 55.12 Eventuelt
1. Observatør fra oppvekstsiden:
-

Rådsleder viste til svar fra Utdanningsdirektoratet på søknad om ny observatør i rådet for
oppvekstsiden: Rådet vil ta en runde til på dette. Viktig med orientering fra
departementet, da BLD har fokus på de eldre barna, BUF-dir på sosialfeltet. Vedtak: Rådet
sender ny henvendelse til direktoratet. AU behandler saken på vegne av rådet.

2. Julemiddag:
- Sekretariatet informerte om julemiddag på Lofoten restaurant etter rådsmøtet i Holberg
Terrasse (KS) 05.12 kl.17. Sekretariatet sender ut påminning til rådsmedlemmene om
preferanse for måltidet.
3. Diverse konferanser:
- Konferanse 06.11.12 Spekter og Fagforbundet inviterer til konferanse 06.11.12: Fra god
lærling til dyktig fagarbeider.
-

KS informerte om at det vil komme invitasjon til konferanse knyttet til FOU om
ungdomsutdanningen 22.01.13. på Gardermoen. Konferansen er rettet mot lærere og
opplæringskontorer. Rådsmedlemmene ble oppfordret til å spre info via eget nettverk.

-

Det ble oppfordret til å besøke “Kuben” som skal presenteres i forbindelse med
yrkesopplæringskonferansen/yrkes NM på Lillestrøm (31.10-02.11.12)
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