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Møtets art:
Tid:
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Deltagere:

Styremøte i Fagskolen Aldring og helse
14.juni kl. 09 –10.30
Granli, Bygg 4, store møterom
Finn Hall (FH), styreleder
Kari Midtbø Kristiansen (KMK), daglig leder Aldring og helse
Ellinor Bakke Aasen (EBA), repr. for relevant arbeidsliv
Iren Mari Luther (IML), repr. for relevant arbeidsliv
Kari Rudningen Fossli (KRF), repr. for ansatte
Agnes Brønstad (AB), Fagskolen i Vestfold
Nevena Dukic (ND), repr. for studentene
I tillegg:
Signe Baksaas Gjelstad, sekretær og rektor i Fagskolen aldring og helse

DAGSORDEN
Sak
12/19
13/19

14/19

Godkjenning av innkalling
Enstemmig vedtak: Innkallingen ble godkjent
Godkjenning av protokoller
Enstemmig vedtak: Protokoll fra møtet 25.01.19 og fra skriftlig
styrebehandling av sak 11-19 ble godkjent
Aktivitet og økonomi medio juni 2019
Hallingdalstilbudet i demensomsorg og alderspsykiatri (DA) er flyttet til
Drammen. Det er også fattet vedtak om endringen hos NOKUT.
Rektor orienterte om aktiviteter og økonomi medio juni:
• 68 studenter har gjennomført eksamen våren 2019.
• Det er 12 % frafall siste skoleår.
• Søkningen til utdanningene er like god eller bedre som ved forrige
opptak. Det er mindre enn ti søkere til Tønsbergtilbudet i
utviklingshemning og aldring (UA), men til nytt UA-tilbud i Bergen er
det 23. Det ble diskutert mulige årsaker og rekrutteringstiltak. UAtilbudet er fortsatt ikke kjent, men det er også et tjenesteområde med
mange ufaglærte. Behovet for utdanningen er absolutt tilstede.
• Det er nytilsatt studieleder til DA-tilbudet i 100 % stilling med
arbeidsplass i Tønsberg. Delstillingene som har fungert de to siste
årene avsluttes.
Regnskapet følger budsjett. Kommentarer til regnskapsrapporten:
• Utgifter til det studentadministrative systemet i regnskapsrapporten var
uteglemt i årets budsjett. Det var i henhold til avtale og skulle vært
med i årets budsjett.
• Justering av budsjettet må vurderes når Hallingdalstilbudet er flyttet til
Drammen og ekstratilskuddet fra Hallingdalkommunene faller bort.
Enstemmig vedtak: Styret tar orienteringen om aktiviteten i Fagskolen og
vedlagte regnskapsrapport pr 30.04.19 til etterretning.

15/19

Målsettingsarbeid i fagskolen- og pågående tilsyn av kvalitetsarbeidet
Rektor orienterte om tilsynsarbeidet som NOKUT gjennomfører og om den
videre prosessen. Prosessen har så langt vært preget av dialog og som et
nyttig bidrag til videreutvikling av godt utdanningstilbud.

Fagskolen Aldring og helse
I NOKUTs utkast til tilsynsrapport (24.05.19) kommer det fram at Fagskolen
Aldring og helse har behov for å videreutvikle og aktivt bruke målsettinger i
fagskolens kvalitetsarbeid, samt vurdere de valgte kvalitetsindikatorene, som
blir brukt ved innhenting av informasjon fra interne og eksterne aktører.
Rapporten vedtas i september 2019, og utbedring- og utviklingsarbeidet vil
deretter forgå over en ettårsperiode. Styret vil særlig være involvert i valg av
kvalitetsindikatorene. En plan for oppfølging av tilsynet blir lagt fram i
styremøte i september.
Enstemmig vedtak: Styret involveres i målsettingsarbeidet i Fagskolen og tar
orienteringen om det pågående tilsynet av kvalitetsarbeidet, som utføres av
NOKUT, til etterretning.
16/19

Utviklingsmidler for høyere yrkesfaglig utdanning 2019
Det ble gitt en orientering om at Fagskolen Aldring og helse har fått tildelt
utviklingsmidler til to prosjekter, fra Direktoratet for internasjonalisering og
kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku).
1. Digitale læringsmidler for minioritetsspråkelige: 508 000 kr
2. Å forstå demens med VR-briller: 104 000 kr
Enstemmig vedtak: Styret tar orienteringen om at Fagskolen har fått
prosjektmidler til to utviklingsprosjekter i 2019/2020 til etterretning.

17/19

Hørings - forslag til ny Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning
Høringssvaret til ny Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning
fra Fagskolen Aldring og helse foreslår at det presiseres og vises til
lovhjemmelen for politiattest som er gjeldende for yrkesutøvere i helse- og
omsorgstjenesteloven. Det er også gitt en kommentar om at det
gjennomgående i forskriften skal brukes høyere yrkesfaglig utdanning, ikke
fagskoleutdanning.
Enstemmig vedtak: Fagskolens styre tar orienteringen om det innsendte
høringssvaret til ny Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning
(Fagskoleforskriften)til etterretning.

18/19

Orienteringssaker fra fagskoleadministrasjonen
18a) Oversikt over nye organer for forvaltning av midler og
insitamenter til høyere yrkesfaglig utdanning
Et lysbilde som ble presentert i møte viste til de tre aktuelle organene for
forvaltning.
1. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning (Diku)
2. Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
(UNIT)
3. Nasjonalt organ for tilsyn i utdanningene (NOKUT).
Enstemmig vedtak: Fagskolens styre tar orienteringen om de nye organene
for forvaltning av midler og insitamenter til høyere yrkesfaglig utdanning til
etterretning
18b) Samordnet opptak 2020
UNIT utvikler ny digital løsning for samordnet opptak for fagskolene, som skal
brukes ved opptaket 2020. Fagskolen Aldring og helse ser mange fordeler og
søknad om fritak for deltagelse har ikke vært vurdert.
Enstemmig vedtak: Fagskolens styre tar orienteringen om at opptaket 2020
gjøres gjennom Samordnet opptak til etterretning.

Fagskolen Aldring og helse
18c) Fagskolens rolle i Kompetansereformen 2020
Som et ledd i Kompetansereformen Lære hele livet kommer NOU 2019:12
Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne.
Fagskolen skal sammen med Aldring og helse gi høringssvar. Fagskolens
forslag til høringssvar sendes også til styrets medlemmer for kommentarer før
høringsfristen 23.09.19.
Enstemmig vedtak: Fagskolens styre tar orienteringen om Fagskolenes rolle i
Kompetansereformen 2020 og NOU 2019:12 om livslang læring på høring, til
etterretning.
19/19

Eventuelt
Ingen saker ble meldt til eventuelt

