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Forlag til protokoll  
Møtets art: Styremøte i Fagskolen Aldring og helse  

Tid: 25. september 2020 kl. 09.00 - 10.30 

Sted: Granli/Skype 

Deltagere: 
 

Finn Hall (FH), styreleder  

Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder Aldring og helse 

Ellinor Bakke Aasen, repr. for relevant arbeidsliv deltok i første del av møte 
Iren M Luther, repr. for relevant arbeidsliv  

Kari Fossli, representant for ansatte 

Agnes Brønstad, Fagskolen i Vestfold  

I tillegg:  

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

Forfall: Svein Kåre Takle, repr. for studentene skoleåret 2020-2021 

      

Sak  

 15/20 Godkjenning av innkalling 

  

Enstemmig vedtak: Innkallingen ble godkjent. 

 

16/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.06.2020  

 

Enstemmig vedtak: Protokoll fra styremøte 12.06.2020 ble godkjent. 

 

17/20 Nytt styrende dokument: Mål og indikatorer for utdanningene i Fagskolen Aldring 

og helse  

 

Dokumentet er et resultat av en bred prosess der mange sentrale aktører har vært 

involvert, og det inngår i forbedringsarbeidet og svaret til NOKUT i forbindelse med 

tilsyn av fagskolens systematiske kvalitetsarbeid.  

Mål og indikatorer er inkludert i Systembeskrivelsen, som viser til dette dokumentet.  

  

Enstemmig vedtak: 

1. Mål og indikator, slik de er nedfelt i dokumentet «Mål og indikator for 

utdanningene i Fagskolen Aldring og helse» vedtas for skoleåret 2020/2021 og 

2021/2022. 

2. På bakgrunn av fagskoleadministrasjonens årlige analyse av utdanningskvaliteten vil 

rektor legge frem vurderinger av de vedtatte mål og indikatorer for styret før neste 

års rapportering. 

 

18/20 Årsrapport 2019-2020  

 

Sammendraget, aktuelle resultater og foreslåtte tiltak fra Årsrapporten 2019-2020 ble 

gjennomgått og drøftet i møte. De vedtatte mål og indikatorer var lagt til grunn for 

vurdering av utdanningskvaliteten.  
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Styret mente at årsrapporten og dens form fungerer som et godt redskap for å kunne 

vurdere utdanningskvaliteten, og poengterte betydningen av at rapporten har 

informasjon fra arbeidslivet og studentene om utdanningenes relevans og tilknytning 

til arbeidslivet. 

Rapporten beskriver og vurderer utdanningene og studentenes situasjon i 

koronatiden. 

Enstemmig vedtak:  

 

Styret godkjenner forslaget til Årsrapport 2019-2020. 

 

19/20 Aktivitet og økonomi i Fagskolen Aldring og helse pr september 2020 

 

Aktivitet 

➢ Nytt studiested, Hønefoss er etablert i samarbeid med Ringerike kommune. 

30 nye studenter ved start 

➢ En studieleder i utdanningen utviklingshemning og aldring slutter. Det er lyst 

ut etter ny studieleder  

➢ Koronasituasjonen har hittil påvirket de fysiske samlingene slik at det er 

gjennomført èn heldigital ukesamling og èn samling med både live og 

streaming. Det har vært behov for å endre undervisningslokaler i Tønsberg og 

Hønefoss 

✓ Studentantallet ved årets opptak ble høyere enn forrige opptak, men det var 

svært få som søkte seg til tilbudene i Tønsberg, 7 i DA og 11 i UA. Styret 

uttrykt bekymring for at kommunene i Vestfold og Telemark i så liten grad 

bruker utdanningstilbudene. Ulike årsaker ble diskutert i møte og det sees i 

stor grad i sammenheng med prioriteringer pga dårlig kommuneøkonomi. 

Iren Luther, som er leder i Fagforbundet understøttet at dette er beskrivelse 

som hun hører oftere og oftere innenfor helsetjenestene og sa at det er 

behov for å løfte bekymringen opp på et høyere politisk nivå. Lav tilstrømning 

av studenter bosatt i Vestfold kan også ha sammenheng med at det finnes 

flere andre tilbydere i regionen med tilsvarende og gode utdanningstilbud, 

men kontaktpersonen i Vestfold og Telemark fylkeskommune kan fortelle at 

det er noe nedgang ved flere av de helsefaglige studietilbudene i regionen.  

➢ Det ser ut til at det er en enda større variasjon enn tidligere år når det gjelder 

arbeidsgivers tilrettelegging og økonomisk støtte til sine ansatte som er 

utdanning. 

➢ De to digitale prosjektene med midler fra Diku avsluttes i høst. Prosjektet er 

gjennomført etter planen og rapportene skal ferdigstilles i november 2020 

 

Økonomi 

➢ Regnskapet med kommentarer var vedlagt innkallingen.  

➢ Det følger budsjett og det var ingen bemerkninger utover det.  

 

Enstemmig vedtak:  

1. Styret tar orienteringen om aktiviteten i Fagskolen Aldring og helse pr 
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september 2020 til etterretning.  

2. Styret tar vedlagte regnskapsrapport pr 30.08.20 til etterretning. 

 

20/20 Status for NOKUTs tilsyn med kvalitetsarbeidet i Fagskolen Aldring og helse  

Fagskolen skal svare på tilsynsrapporten til NOKUT innen 1.11.2020.  Oppfølging og 

forbedringsarbeid har i stor grad handlet om å utvikle målsettinger og indikatorer og 

om systematisk anvendelse av disse i kvalitetsarbeidet. Systembeskrivelsen er revidert 

på enkelte punkter. Dokumentene i kvalitetssystemet er organisert slik at både 

struktur og funksjon gjenspeiler det systematiske kvalitetsarbeidet i fagskolen.  

 

Enstemmig vedtak:  

Styret tar orienteringen om status med NOKUTs tilsyn med kvalitetsarbeidet i 

Fagskolen Aldring og helse til etterretning. 

 

21/20 Orientering om høring  

Fagskolen skal gi innspill til høringen som gjelder tekstendringer i Lov om høyere 

utdanning. Høringsnotatet inneholder blant annet forslag om presisering av 

fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag og presisering av fagskoleutdanningens 

egenart og dens tilknytning til arbeidslivet, samt endring i krav til 

fagskoleutdanningens omfang. Frist er 27.11. Til orientering; uttalelser til høringer 

som Aldring og helse har levert ligger arkivert på nettsidene til Aldring og helse.   

 

Enstemmig vedtak:  

Styret tar orienteringen om at fagskoleadministrasjonen vil gi innspill til høring om 

tekstendring i Lov om høyere utdanning til etterretning. Styret vil bli orientert om 

innspillet i neste styremøte.   

 

22/20 Eventuelt 

Oppnevning av fagskolestyre for perioden 01.11.20-31.10.22.  

Styreleder orienterte om ny periode for de oppnevnte i fagskolestyret og at neste 

styremøte vil være første møte i ny styreperiode.  

Ingrid Haug-Olsen er oppnevnt som nytt varamedlem for arbeidslivets representant 

og hun går inn etter Katrine Selnes. De andre styremedlemmer og vara som er 

oppnevnt for inneværende periode vil fortsette inn i ny styreperiode.  

Ansatte må sørge for å velge nytt medlem og varamedlem, helst innen 

førstkommende styremøte, 06.12.20. Fagskoleadministrasjonen følger opp dette.   

Studentrepresentanten og vara til styre ble valgt av Studentrådet 23.09.20. 

Studentrepresentanten er Svein Kåre Takle og vara er Linda-Max Bøen-Halvorsen.  

 

 
 


