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Protokoll  
Møtets art: Styremøte i Fagskolen Aldring og helse  

Tid: 31.jnauar kl. 09 – 11.30 

Sted: Granli, Bygg 4, store møterom 

Deltagere: 
 

Finn Hall (FH), styreleder  
Kari Midtbø Kristiansen (KMK), daglig leder Aldring og helse  
Ellinor Bakke Aasen (EBA), repr. for relevant arbeidsliv 

Jette Dyrnes (JD), repr. for relevant arbeidsliv (vara) 
Kari Fossli, representant for ansatte 

Agnes Brønstad (AB), Fagskolen i Vestfold  
I tillegg:  

Signe Baksaas Gjelstad, sekretær og rektor i Fagskolen aldring og 
helse 

Frafall: Tønder Pettersen (TTP), repr. for studentene 
Trine Mjømen, repr. for studentene (vara) 

  

     

Sak  

1/20 
 
 

Godkjenning av innkallingen 
 
Enstemmig vedtak: Innkallingen ble godkjent. 

 

2/20 Godkjenning av protokoll 

 
Enstemmig vedtak: Protokoll fra møtet 06.12.19 ble godkjent. 

 

3/20 Årsregnskap 2019 

Enstemmig vedtak:  
Styret vedtar årsregnskapet 2019 for Fagskolen Aldring og helse. 
 

4/20 Budsjett 2020 

Det ble påpekt at det var lagt inn sparsomt med faktaopplysninger i 
budsjettets kommentarfelt. Budsjett Fagskolen drift 2020, påført flere 

etterspurte faktaopplysninger, sendes ut til styret sammen med 
protokollen.   
Enstemmig vedtak:  
Styret vedtar budsjett 2020 for Fagskolen Aldring og helse. 

5/20 Aktivitet i fagskolen per januar 2020 

➢ Studentantall pr 31.01.20 er 134 

 
➢ Søknader til årets studentopptak starter 01.02.20 via Samordna 

Opptak (SO). Fagskolen skal selv saksbehandle søkere som har 

Fagskolen Aldring og helse som 1. prioritet. Søkere til tilbudene i 
Bergen og Ålesund, kan også søke via SO.  

➢ Det vil pågå en informasjonskampanje om fagskole og SO i 
februar/mars, spesielt rettet mot aldersgruppen 18-24 år.  
Publisering/pressemelding av antall søkere til fagskolene er 
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23.04.20 kl 11.  

➢ Fristen for å eventuelt trekke studietilbud på SO er 1.05.20.  
 

➢ Planlagte fagskoletilbud og antall studieplasser 2020: 
Nye i Tønsberg UA og Ålesund UA:35 
Nye i Bergen DA, Drammen DA og Tønsberg DA:53 

Videreførte i DA og UA: 65 
 

Enstemmig vedtak:  
• Styret tar orienteringen om aktiviteten i Fagskolen pr. 31.01.20 og 

planlagte studietilbud 2020 til etterretning. 
• Fagskoleadministrasjonen holder styret informert om antall søkere pr 

23.04, samt gir en vurdering vdr oppstart av de planlagte tilbudene.   

  

6/20 
 

NOKUT- tilsyn med kvalitetsarbeidet – målsettinger og 

kvalitetsindikator  
 

Dokumentet Målsettinger og indikatorer for utdanningskvaliteten i 
Fagskolen Aldring og helse ble diskutert. Målene er mange og 
innholdsrike. Om mulig, anbefales færre mål og at de pågår over lengre 

perioder enn ett år. Også at det blir gjort prioriteringer blant de fastsatte 
målene, på bakgrunn av informasjon fra kvalitetssystemet og fagskolens 

vurderinger.  
Siden ingen studentrepresentant hadde anledning til å være med i 
styremøte vil rektor sørge for å få studentinnspill på andre måter. 

 
Enstemmig vedtak: 

Innspill til nytt dokument om mål og indikatorer for kvaliteten i 
utdanningene følges opp av rektor. Det endelige dokumentet legges frem 
for styret i styremøte juni 2020. 
 

7/20 Orienteringssaker: 

 
• Fagskolen Aldring og helse har sendt søknad til Diku om 

utviklingsmidler 2020 til prosjektet: «Fagskolelærere med digital 

kompetanse».  
• Fagskolen vil sende innspill til overordna nasjonal plan, generell del, 

som er på høring.   
• De nasjonale planene i helse- og oppvekstfag skal revideres og 

Fagskolen Aldring og helse har meldt inn behov for at det blir 

utviklet en ny nasjonal plan i demens og alderspsykiatri. 
• Et samarbeidsforum i opplæringsavdelingen Aldring og helse er 

etablert. Hensikten er utveksling og utvikling av digitale 
læringsmidler. 

 
Enstemmig vedtak: 
Styret tar orienteringen om innsendt søknad, høring og nasjonalt 

revideringsarbeid av fagskoleplaner og internt samarbeid om digitale 
læringsmidler, til etterretning. 

 

8/20 Eventuelt 

Ingen saker ble meldt til eventuelt. 

 


