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Protokoll  
Møtets 
art: 

Styremøte i Fagskolen Aldring og helse  

Tid: 11. juni 2021 kl 09 - 10.00 

Sted: Teams 

Del- 
tagere 
 

Finn Hall (FH), styreleder  
Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder Aldring og helse  
Linda Max Bøen, repr. for studentene (vara) 
Iren M Luther, repr. for relevant arbeidsliv  
Ellinor Bakke Aasen, repr. for relevant arbeidsliv 
Kari Fossli, representant for ansatte 
I tillegg:  
Signe Baksaas Gjelstad, sekretær og rektor i Fagskolen aldring og helse 

Forfall: Agnes Brønstad, Fagskolen i Vestfold  

      

Sak  

 9/21 Godkjenning av innkalling  

Enstemmig vedtak: Innkallingen ble godkjent. 

10/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.01.2021  

Enstemmig vedtak: Protokoll fra møtet 15.01.21 ble godkjent. 

11/21 Aktivitet og økonomi i fagskolen april 2021 
 
Koronasituasjonen – konsekvenser for eksamen 2021  
Studentene har høy grad av gjennomføring på tross av karantener, endret 
arbeidsforhold etc. Justeringer og tilpasninger av oppgave har vært aktuelt for 
enkelte.   
 
Studiebarometeret 2021 
God deltagelse i år; 62% mot 43 % i fjor. Resultatene viser at scoringene ligger 
gjennomgående høyt sammenlignet med nasjonale resultater. Læringsmiljø og 
arbeidslivtilknyting er scoret noe dårligere i år, sammenlignet med i fjor. 
Resultatene vil bli vurdert nærmere i sammen med andre evalueringer og 
koronasituasjonens påvirkning.  
 
Medarbeiderundersøkelsen SiV, Forbedringer 
Fagskolens ansatte har scoret omtrent som i fjor, og de antyder stor grad av 
jobbtilfredshet. Det fysiske miljø (utlufting og temperaturregulering) scores 
derimot lavt og det er nylig gjennomført ny vernerunde, der mulige tiltak er 
drøftet.     
 
Teams som kommunikasjonsløsning i fagskolen  
Adobe avsluttes pga dårlig teknisk funksjonalitet. Teams og Canvas er videre 
løsning.  
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Utviklingsmidler fra Diku 
Nytt prosjekt: «Aktive reflekterende studenter i virtuelle læringsgrupper», 
2021/22 og tilskudd; kr 508 000 kr.   
 
Studenter høsten 2021  
Det er forventet videreført 77 og igangsetting av 75 nye. Det er større pågang til 
UA-tilbudene dette året. Det er 35 nye i år, en dobling av fjoråret.  Tilstrømningen 
til tilbudene i Tønsberg har vært bedre i år enn i fjor og det er langt flere 
studenter med adresse i Vestfold enn det vi har hatt de senere årene.  
 
Rekrutteringstilskudd fra fylkeskommunene 2021 (Vestfold og Telemark, Viken)  
To av fylkene vi mottar tilskudd fra har delt ut rekrutteringsmidler fra KD direkte 
til skolene, I Fagskolen Aldring og helse blir midlene blant annet brukt inn i et 
større prosjekt som er ledet av kommunikasjonsavdelingen ved Aldring og helse. 
Målet er utvikling av materiell som viser flere av kompetansetiltakene hos Aldring 
og helse sammen – og en synergieffekt. 
 
Tilrettelegging for studenter med særskilte behov og universell utforming.  
Det er stadig mer fokus på lovgivning og tiltak når studentene har særskilte 
behov. Fagskolen har fått tilgang på mer informasjon via Studentombudet og 
studentene får mer konkret informasjon i samlinger og på nett.  
 
Regnskapstall pr. april var sendt ut i eget vedlegg på forhånd. 
  
Enstemmig vedtak:  

1. Styret tar orienteringen om økonomi og aktivitet i fagskolen april 2021 til 
etterretning. 

2. Styret tar vedlagte regnskapsrapport pr 31.04.21 til etterretning. 
 

12/21 Endring av navn på utdanningen 
 
Inkludering av «miljøarbeid» i navnet til utdanningen Utviklingshemning og 
aldring har vært drøftet over lengre tid og i flere aktuelle arenaer. Styret ønsker 
også at miljøarbeid inkluderes, selv om navnet på utdanningen vil bli lengre. Det 
er ikke avklart om endringen gir ny forkortelse eller kode. I dag brukes det UA.  
Rektor vil ta navnendringen videre med NOKUT og søke om «vesentlige 
endringer».  
 
Enstemmig vedtak:  
Styret vedtar nytt navn på utdanningen Utviklingshemning og aldring:  
Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring. 
 

13/21 NOKUT-tilsyn av fagskolens systematiske kvalitetsarbeid  

NOKUT-tilsynet med fagskolens systematiske kvalitetsarbeid er nå avsluttet og 
fagskolen oppfyller kravene i tråd med tilsynet. Prosessen har bidratt til mer 
systematisk arbeid med kvaliteten i utdanningen, spesielt mer aktivt bruk av 
målsettinger. Tilsynsrapporten er publisert på nettsidene til NOKUT. 

https://www.nokut.no/globalassets/nokut/rapporter/tilsyn-kvalitetsarbeid-fagskole/2021/fagskolen-aldring-og-helse_ks_2021.pdf
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Enstemmig vedtak.  
Styret tar orienteringen om at Fagskolen har rettet opp i mangler etter tilsyn med 
fagskolens systematiske kvalitetsarbeid og at tilsynet er avsluttet, til etterretning.   
 

14/21 
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Orienteringssaker: 
14a) To aktuelle strategier for høyere yrkesfaglig utdanning  
 
To strategier som angår fagskolene er under arbeid; Strategi for høyere 
yrkesfaglig utdanning og Strategi for desentralisert og fleksibel høyere utdanning. 
Fagskolen Aldring og helse har deltatt aktivt i innspillsmøter i regi av KD. 
 
Enstemmig vedtak 
Styret tar orienteringen om at Kunnskapsdepartementet har to strategier som 
gjelder for høyere yrkesfaglig utdanning under arbeid og at Fagskolen Aldring og 
helse har deltatt aktivt med innspill i møter i regi av KD.  
 
14b) Evaluering av forvaltningsordningen i Fagskolemeldingen, Fagfolk for 
fremtiden (2017) 
 
Fagskolens styreleder og rektor har tidligere deltatt i evaluering av 
Fagskolemeldingen og det foreligger Rapport etter første intervjurunde. Rektor 
har deltatt i nok ett intervju, om endret finansieringssystemet og det ble 
redegjort nærmere fra innholdet i styremøte.   
 
Enstemmig vedtak:  
Styret tar orienteringen om evalueringen av Fagskolemeldingen, Fagfolk for 
fremtiden (2017) og at rektor og studieleder har deltatt, til orientering.      
 
 
14c) Høring - Forslag til endringer i fagskoleforskriften og 
Studiekvalitetsforskriften. 
 
Forslagene til endringer i Fagskoleforskriften og Studiekvalitetsforskriften er stort 

sett strukturelle, men det foreslås også noen innholdsmessige endringer som kan 

være aktuelle, for eksempel er minstekravet på 30 studiepoeng foreslått fjernet. 

Det foreslås også presiseringer som gjelder realkompetansevurdering og 

skikkethetsvurdering. Fagskolens administrasjon skal delta med innspill.   

 
Enstemmig vedtak:  
Styret tar orienteringen om pågående høring om endringer i fagskoleforskriften 
og Studiekvalitetsforskriften og fagskolens deltagelse, til etterretning. 
 
 

14d/21 UA-tilbud på Ringerike (Hønefoss) 2022 

Rektor redegjorde for henvendelse fra Ringerike kommune om å fortsette 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/fagskoleutdanning/artikler/ny-strategi-for-hoyere-yrkesfaglig-utdanning/id2785905/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/fagskoleutdanning/artikler/ny-strategi-for-hoyere-yrkesfaglig-utdanning/id2785905/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-skal-legge-frem-en-strategi-for-desentralisert-og-fleksibel-utdanning/id2828040/
https://mkto.deloitte.com/rs/712-CNF-326/images/forste-delrapport-evaluering-av-fagskolemeldingen.pdf?_ga=2.193935853.155263827.1623667584-140927721.1623667584
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samarbeid om utdanningstilbud til helsefagarbeidere i kommunen høsten 2022. 

Det er tilbudet Utviklingshemning og aldring som er etterspurt.  

 

Enstemmig vedtak:  
Styret tar orienteringen om videreføring av samarbeidet med Ringerike kommune 
ved å tilby utdanningen Utviklingshemning og aldring høsten 2022 til etterretning.   
 

15/21 Eventuelt 

Siste møte for studentrepresentanten i fagskolens styre 

Helt til slutt takket styrets leder og rektor studentrepresentant Linda Max Bøen-
Halvorsen for deltagelse i skoleåret 2020-21.  

 


