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PROTOKOLL  
Møtets art: Styremøte i Fagskolen Aldring og helse  

Tid: 10.desember 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  
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: Vilde Madelene Kvistad (VMK), repr. for studentene 

   

    
Sak  

24/21 Godkjenning av innkalling  

Enstemmig vedtak: Innkallingen til styremøte 10.12.2021 ble godkjent. 

25/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.10.2021  

Enstemmig vedtak: Protokoll fra møtet 15.10.21 ble godkjent. 

26/21 Aktivitet og økonomi i fagskolen desember 2021 

Aktivitet 

➢ Pr 1.10.21 er det registrert 139 aktive studenter i utdanningene. Det er en 

som har avbrutt og en som har fått innvilget permisjon etter oppstart i 

høst. Det er til sammen 13 i permisjon, som gjerne skyldes egen eller 

andres sykdom, familiære årsaker og/eller generelt stor arbeidsbelastning. 

Studielederne følger opp og «hanker inn» de som er ute i permisjon,  

➢ Fokusområder: 

Fagskolen har et spesielt fokus på studentaktivitet og refleksjon i virtuelle 

læringsgrupper i høst, jfr. utviklingsprosjekt med midler fra HKdir. Student 

- og lærerevaluering er i gang og det inngår i fagskolens systematiske 

kvalitetsarbeid knyttet til læringsmiljø og arbeidslivsrelevans.  

Rektor har hatt innlegg i sesjonen om nettundervisning som systematisk 

kvalitetsarbeid på Fagskolekonferansen 10.11.21.  

➢ Kortere studietilbud og fagområdegodkjenning (jfr. sak 28/21) 

Økonomi 

➢ Regnskapet med kommentarer var vedlagt innkallingen.  

➢ Regnskapet vil gå i balanse når kostander til interne administrative 

funksjoner (overhead) er belastet i desember.  
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Enstemmig vedtak: 

1. Styret tar orienteringen om aktiviteten i Fagskolen Aldring og helse pr 

november 2021 til etterretning.  

2. Styret tar vedlagte regnskapsrapport pr 30.11.21 til etterretning 

 

27/21 Studietilbudene 2022 

Det planlegges oppstart av til sammen syv nye studentgrupper i 2022. 
➢ Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring i Hønefoss, Alta og Tønsberg 
➢ Demensomsorg og alderspsykiatri i Alta, Bergen, Tønsberg og Drammen 

Enstemmig vedtak:  

Styret vurderer det er forsvarlig å ta opp nye studentgrupper i Tønsberg, 

Drammen, Alta, Hønefoss og Bergen, høsten 2022.  

 

28/21 Kortere studier ved Fagskolen Aldring og helse  

 

Det var sendt ut et notat som bakgrunn for saken på forhånd. Rektor redegjorde 

for hensikten, bakgrunnen og status i fagskolens arbeid med utviklingen av 

kortere studier. Alle i styret ønsket kortere studier velkomment, bekreftet og 

begrunnet behovet. Det kom mange interessante kommentarer og innspill til den 

videre prosessen:   

➢ Det kan bidra til kompetanseløft og sette fagfolk i stand til ved 

oppgaveforskyvning.  

➢ Lengre utdanninger og kortere studier vil ha ulike funksjoner. Konkrete 

kortere kurs vil også kunne ha betydning ved oppgaveforskyvning.  

➢ Tilgang på flere og ulike typer utdanninger (korte og lengre) vil heve 

statusen til fagskolene, gjøre den mer kjent.  

➢ Poenggivende studier foretrekkes som kompetansetiltak framfor 

tradisjonelle kurs.  

➢ «Som arbeidsgiver er jeg veldig interessert i korte studier».   

➢ Det ble stilt spørsmål vedrørende læringsutbytte for studentene, når 

studieløpene blir så kortvarig.   

➢ Å søke NOKUT om fagområdegodkjenning ansees som sentralt, slik at 

fagskolen vil kunne akkreditere og tilby kortere utdanninger som 

arbeidslivet etterspør, «på kort varsel».  

➢ Daglig leder i Aldring og helse betegner arbeidet med kortere studier i 

fagskolen som bærekraftig, fordi det vil kunne ta i bruk ressurser som 

allerede er utviklet ved Senter for Aldring og helse. Det videre arbeidet vil 

ikke foregå isolert i fagskolen, men forankres i senteret, fagsjefene og 

fagskolens referansegruppe. Prosjektet eies av fagskolen.  
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Enstemmig vedtak:  

Styrets innspill til fagskolens arbeid med utvikling av nye kortere studietilbud 

følges opp av rektor. Styret orienteres om status og resultater fra arbeidet i 

styremøte juni 2022.  

29/21 Eventuelt  

Datoer for styremøtene i 2022 er: 21/1, 10/6, 28/10 og 9/12, og det innkalles i 

outlook.  

 


