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Tema

• Litt om faglege råd

• Fagfornyelsen – fagleg råd si rolle så lang

• Andre prosessar
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Faglege råd for fag- og yrkesopplæringa

«De faglige rådene er rådgivende organ for statlige utdanningsmyndigheter. De skal fremme behov 
og synspunkter fra arbeidslivet ovenfor myndighetene. De faglige rådene skal ha innflytelse på hele 
opplæringsløpet.»

«..har et særskilt ansvar for å fremme forslag til endring i læreplaner og tilbudsstruktur»

«Faglig råd skal ha avgjørende innflytelse på det faglige innholdet i læreplaner på Vg3.»

Men - berre dersom endringane ikkje er i strid med lov eller forskrift, har større økonomiske 
konsekvensar og ikke har vesentlige konsekvenser for innhold eller struktur på Vg1 og Vg2.
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Fagleg råd for helse- og oppvekstfag

• Arbeidstakarorganisasjonar:
– Fagforbundet
– Delta
– Deling YS (Parat) og LO Stat

• Arbeidsgivarorganisasjonar:
– KS
– Spekter
– Virke

• Lærarane sine organisasjonar
– Utdanningsforbundet
– Skolenes Landsforbund

• Skoleieigar – KS (fylkeskommunen)

• Elevorganisasjonen

• Helsedirektoratet (observatør)
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Pågåande prosessar - 1

• Fagfornyelsen: Gjeld for heile grunnopplæringa – blei «født av» Ludvigsen-utvalet – opplæringa skal 

bli meir relevant, meir dybde, meir forståing i opplæringa. 

• Lied-utvalet: ser på vidaregåande opplæring – både yrkesfag og studieførebuande – hovudrapport
ferdig hausten 2019

Jeg elsker å lære , men hater å bli undervist
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Pågåande prosessar - 2

• Kompetansereform – lære hele livet: hva trenger vi av etter- og videreutdanning og 

kompetanseutvikling på arbeidsplassen? Hvilke rammevilkår for dette må på plass? Hva er 

kompetansebehovene? 

• Ekspertutval for etter- og vidareutdanning
Ekspertutvalet skal vurdere behov for etter- og vidareutdanning, om utdanningssystemet er i stand til 
å imøtekome desse behova, og om rammevilkåra for investering i ny kompetanse er tilrekkjeleg gode.

• Stoltenbergutvalet: Kva tiltak må til for å fremme betre læringsutbytte for gutar i grunnopplæringa? 

Opplæringslovutvalet: Utvalet skal utgreie og vurdere behovet for regulering av grunnopplæringa 
sitt område. Siktemålet for arbeidet er eit regelverk som ivaretar mål og prinsipp for 
grunnopplæringa
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Fagfornyelsen: Fagleg råd si rolle i prosessen så langt

• Ny tilbodsstruktur!

• Høyring og drøfting av overordna del av læreplan

• Eige kapittel til retningslinjer for utforming av læreplanar

• Fastsett sentralt innhald i alle fag

• Forslag på medlemmer til alle læreplangrupper innan utdanningsprogrammet

• Eigen læreplankoordinator i alle faglege råd

• Innspel til Vg1, første og andre runde
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«Partene i arbeidslivet har innflytelse på hele den 
yrkesfaglige opplæringen, og de har avgjørende innflytelse 
på det faglige innholdet i læreplaner på Vg3.

De yrkesfaglige læreplangruppene må ta hensyn både til de 
felles retningslinjene for utforming av læreplaner som 
gjelder for hele grunnopplæringen, og til dette kapitlet, 
som gjelder særskilte forhold for fag- og yrkesopplæringen. 
Læreplanene skal være relevante for arbeidslivet og møte 
arbeidslivets behov for kompetanse.»
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Sentralt innhald i yrkesfag

• Eitt dokument for kvart fag – arbeid våren 2018

• Arbeidsgrupper med fagekspertar

• Sluttkompetanse, faget i eit samfunnsperspektiv, tverrfaglege tema, progresjon i opplæringa og 
omtale av fag- eller sveineprøva
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Mål for oppdraget

• Utvikle en beskrivelse av det sentrale 
innhaldet i kvart fag

• Beskrivelsen skal vere utgangspunkt for arbeid 
i læreplangruppene

• Skal også bidra til å revidere Europass
fagbeskrivelser

Konferanse 11. april 2019



Dei faglege råda skulle:

• Utarbeide tekst om sluttkompetanse

• Beskrive faget i eit samfunnsperspektiv

• Vurdere progresjon i opplæringa:
– Kva er viktig å starte tidleg med, dvs på Vg1 og Vg2

• Vurdere omfanget av fag- eller sveineprøva
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Sluttkompetanse helsearbeidarfaget

• Helsefagarbeideren skal ivareta den enkelte pasient/brukers behov for helhetlig omsorg, ernæring, 
grunnleggende sykepleie og miljøarbeid. Helsefagarbeideren skal yte profesjonell helsehjelp, utføre 
grunnleggende førstehjelp og ivareta pasientsikkerhet. Helsefagarbeideren skal observere, planlegge, 
dokumentere og evaluere eget arbeid. Helsefagarbeideren skal ha kunnskaper om relevante digitale systemer og 
velferdsteknologi. Helsefagarbeideren må utvikle tverrfaglig kompetanse, ha relasjonskompetanse, digitale 
ferdigheter og vise evne til læring og omstilling.

• Helsefagarbeideren skal bidra til å ivareta en god sammenheng i tjenestetilbudet for den enkelte bruker. 
Helsefagarbeideren skal samarbeide med pasient/bruker, pårørende, og andre yrkesgrupper. 

• Helsefagarbeideren skal i samarbeid med andre yrkesgrupper vurdere og iverksette og gjennomføre 
forebyggende-, habiliterende og rehabiliterende tiltak, samt tiltak ved sykdom og skade. Helsefagarbeideren skal 
kommunisere med og veilede pasienter/brukere med varierende behov og funksjonsnivå. 

• Helsefagarbeideren skal utføre arbeidet i tråd med gjeldende regelverk, yrkesetiske retningslinjer, prinsipper for 
universell utforming, og helse, miljø og sikkerhet. Helsefagarbeideren skal delta i opplæringen av elever, 
lærlinger, kollegaer, samt delta i den faglige dialogen og det tverrfaglige samarbeidet.
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Sluttkompetanse helsearbeidarfaget

Beskrivelse av helsearbeiderfaget i et samfunnsperspektiv

• Helsefagarbeidere skal møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte, og bidra til at 
samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt. Helsefagarbeideren skal bidra i 
folkehelsearbeidet ved å forebygge ensomhet, fremme mestring og aktivitet. 

• Helsefagarbeideren skal ivareta mennesker med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner og med 
ulik evne og mulighet for kommunikasjon. Helsefagarbeideren skal bidra til brukerens/pasientens 
medborgerskap i form av identitet, tilhørighet og deltagelse i samfunnet. Helsefagarbeideren skal 
være en profesjonell yrkesutøver med evne til innlevelse og samspill og bruke kreativitet i møte med 
mennesker med ulike hjelpebehov.

• Bærekraftig utvikling betyr at helsefagarbeideren skal være reflektert rundt bruk av ressurser -
menneskelige og materielle.
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Læreplan for Vg1 helse- og oppvekstfag

• Om faget

• Fagrelevans

• Kjerneelement
– Helse og meistring

– Kommunikasjon og relasjonar

– Menneske, etikk og teknologi

• Verdiar og prinsipp

• Tverrfaglege tema
– Folkehelse og livsmeistring

– Demokrati og medborgarskap

– Berekraftig utvikling

• Grunnleggjande ferdigheiter
– Munnlege ferdigheiter

– Å kunne skrive

– Å kunne lese

– Å kunne rekne

• Kompetansemål og vurdering
– Det friske mennesket (140 t)

– Samspel og relasjonar (140 t)

– Arbeidsliv i praksis (197 t)
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Første innspelsrunde

I oppsummeringa frå Udir:

• Mange nevner at det er viktig å legge vekt på en fremtidsrettet teknologi.

• Mange mener det er vanskelig å forstå hva som ligger i «om faget» i denne sammenhengen, og noen 
mener denne teksten blir for generell.

• Noen mener at språket er for tungt og kan være vanskelig å forstå. Flere spiller inn at også engelsk 
må med.

• Noen mener at spilleregler i arbeidslivet og HMS må komme tydeligere fram i læreplanen

• FRHO sitt høyringssvar: Meir vekt på arbeidsliv og HMS, kommentarar knytt til grunnleggjande
ferdigheiter, vektlegging av ulike element
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Andre innspelsrunde

Konferanse 11. april 2019



Mange, fine ord….

• Har ein klart å få fram essensen i 
faget?

• Er måla forståelege?

• Gir Vg1 eit godt grunnlag for Vg2 og 
Vg3?
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• «Fagbrev på jobb!»

• «Menn i helse»

• «Ryfylkemodellen»

• Modulstrukturert opplæring

• «Med ABC til fagbrev»

• Praksiskandidatordninga

Inkludering eller excellence?



• Yrkesfagenes år 2018

• Yrkeskonkurransar

• Jobbvinner

• Dobbeltkompetanseløp

• Y-veg/treterminsordning

Inkludering eller excellence?



Avslutning

• Mange parallelle prosessar – kan vere vanskeleg å få oversikt

• Stram tidsplan!

• Vg1: Har ein fått med dei rette måla?

• Er nivået rett?

• Gir måla grunnlag for progresjon på Vg2 og Vg3?

• Implementeringstiltak blir viktig
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