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Protokoll  
Møtets 
art: 

Styremøte i Fagskolen Aldring og helse  

Tid: 15. oktober 2021 kl 09.00 - 10.30 

Sted: Granli/Teams 

Del- 
tagere 
 

Finn Hall (FH), styreleder  
Kari Midtbø Kristiansen (KMK), daglig leder Aldring og helse  
Agnes Brønstad (AB), Fagskolen i Vestfold  
Linda Sogge (LG), repr. for studentene (vara) 
Iren M Luther (IML), repr. for relevant arbeidsliv  
Ellinor Bakke Aasen (EBAA), repr. for relevant arbeidsliv 
Kim Liland (KL), representant for ansatte 
I tillegg:  
Signe Baksaas Gjelstad (SBG), sekretær og rektor i Fagskolen aldring og helse 

Forfall:  

      

Sak  

16/21 Godkjenning av innkalling  

Enstemmig vedtak: Innkallingen til styremøte 15.10.2021 ble godkjent. 

17/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.06.2021  

Enstemmig vedtak: Protokoll fra møtet 11.06.21 ble godkjent. 

18/21 Fagskolens årsrapport 2020-2021 

Sammendraget, aktuelle resultater og foreslåtte tiltak fra Årsrapporten 2020-

2021 ble gjennomgått og drøftet i møte. Kvalitetsmålene for utdanningene og 

indikatorer var lagt til grunn for vurdering av utdanningskvaliteten.  

Styret mente at årsrapporten og dens form er informativ og lettlest og fungerer 

som et godt redskap for å kunne vurdere utdanningskvaliteten.  

Styret mener at fagskolen holder mål kvalitetsmessig. Det ble poengterte 

betydningen av at rapporten har informasjon fra arbeidslivet og studentene om 

utdanningenes relevans og tilknytning til arbeidslivet. 

Rekrutteringstiltak for å opprettholde stabil tilstrømning av nye studenter ble 

drøftet mer inngående, og samarbeidsprosjekt med kommuner/regioner ble 

poengtert som gode tiltak og kan videreutvikles. Også andre aktører, som f. eks 

USHT kan være en aktuell part i et samarbeid. Styrets representant fra 

arbeidslivet og leder i USHT Telemark og Vestfold (EBAA) påpekte at 

fagskoleutdanningene betyr mye for praksis og endring av praksis, og ordningen 

med praksis på egen arbeidsplass er en nøkkel for å få ansatte til å gå i gang med 

videreutdanning.   

Enstemmig vedtak:  

Styret godkjenner forslaget til Årsrapport 2020-2021. 
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19/21 Aktivitet og økonomi i Fagskolen Aldring og helse september/oktober 2021 

 

Aktivitet 

➢ Pr 1.10.21 er det registrert 141 aktive studenter i utdanningene. Det er 71 

nye, hvorav 34 er UA-studenter. Det er rekordmange nye UA-studenter 

høsten 2022. Det er 70 DA- og UA-studenter som er andreårsstudenter. I 

de to nye Tønsbergtilbudene er det dobbelt så mange som i fjor, og 

andelen studenter fra tidligere Vestfoldkommuner er betydelig høyere 

enn tidligere.  

➢ Nye retningslinjer for tildeling fra KD gir nye datoer for utbetaling av 

tilskudd og ny søknadsfrist om driftstilskudd kommende studieår og 

fylkeskommunene forvalter midler til kortere studier enn 30 stp.  

➢ De fysiske ukesamlingene i fagskolen (4 + 5 dager) reduseres med en dag. 

Isteden legges det inn to-dagers digital samling innimellom de fysiske 

samlingene.  

➢ En studieleder i utdanningen Demensomsorg og alderspsykiatri skal over i 

annen stilling i Aldring og helse og det er tilsatt ny studieleder fra 

1.1.2022.  

➢ På tross av avstandsbegrensninger pga koronasituasjonen har de fysiske 

samlingene blitt gjennomført i høst.  

➢ Nytt utviklingsprosjekt «Aktive reflekterte studenter i virtuelle 

læringsgrupper» er igangsatt høsten 202. Prosjektet har tilskuddsmidler 

fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).   

➢ Det er igangsatt ulike motivasjonstiltak på bakgrunn av tildelte 

«koronamidler» fra HK-dir. Det er valgt tiltak som skal bidra til faglig 

inspirasjon for student og praksiskontakt som et praksisfelleskap.    

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 

september/oktober 2021 til etterretning.  

2. Styret tar vedlagte regnskapsrapport pr 30.09.20 til etterretning. 

 

20/21 Lærerrepresentant og studentrepresentanter til fagskolens skikkethetsnemd 

Det er styrets oppgave og oppnevne medlemmer til skikkethetsnemda ved 

Fagskolen Aldring og helse.  

Forslag på studenter som er aktuelle for oppnevning til skikkethetsnemda foregår 

av og blant studentene.  

 



  
        
        Fagskolen Aldring og helse  

Enstemmig vedtak:  
a) Styret oppnevner faglærer Cathrine Eriksen Olsborg som lærerrepresentant til 

skikkethetsnemda ved Fagskolen Aldring og helse for perioden 2021-2024  

b) Administrasjonen får fullmakt i dialog med studenttillitsvalgte til å oppnevne 

to studentrepresentanter til skikkethetsnemda ved Fagskolen Aldring og helse 

for skoleåret 2021/2022.  

21/21 Studentrepresentanter til lokal klagenemd 

Det er styrets oppgave å oppnevne medlemmer og varamedlemmer til fagskolens 

lokale klagenemd og navneforslag på studentrepresentanter ble forelagt i møte.  

 
Enstemmig vedtak:  
Styret oppnevner følgende studenter som medlemmer og varamedlemmer til 
Lokal klagenemd i Fagskolen Aldring og helse: 
1. Studentrepresentant 1: Asdis Sigrun Petursdottir  

2. Vara for studentrepresentant 1: Line Terese Olsen  

3. Studentrepresentant 2: Torhild Charlotte Støa 

4. Vara for studentrepresentant 2: Jorun Therese Lotterud 

Studentene oppnevnes for skoleåret 2021/2022.  

22/21 Orienteringssaker 

a) Kim Henrik Liland er valgt til ny styrerepresentant fra fagskolens ansatte, og 

Kari Rudningen Fossli er vararepresentant.  

b) Det er opprettet et nytt direktorat rettet mot universitets- og 

høyskolesektoren og fagskolesektoren; Direktorat for høyere utdanning og 

kompetanse (HK-dir). Det er Diku, Kompetanse Norge, NOKUT, NSD, Uninett, 

Unit, Universell som er omfattet av endringen.  

c) Fagskolen Aldring og helse har mottatt midler fra Diku til koronarelatert tiltak 

for studenter.  

d) Navnendringen av utdanningen Utviklingshemning og aldring er godkjent hos 

NOKUT. Nytt navn: Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring.   

23/21 Eventuelt  

Endringer av navn og mandat  

Kari M Kristiansen orienterte om at Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og 

helse vil gå ut av modellen for nasjonale kompetansetjenester og bli et Nasjonalt 

senter for aldring og helse. I forslag til Statsbudsjett 2022 foreslås 

kompetanstjenesten som et nasjonalt senter som skal rette seg mot både 

primær- og spesialisthelsetjenesten, helsepersonell, pasienter og pårørende. Det 

er utviklet et nytt mandat som er bredere innen eldrefeltet.    

 

Flere studieplasser 

Iren M Luther orienterte om at Hurdalsplattformen har forslag om opprettelse av 

1000 nye studieplasser pr år i høyere yrkesfaglige utdanninger.   

 


