
Innkalling	og	saksliste	
FO-STUDENTENES	SST-MØTE,	OVERLAPPINGSMØTE	
6.-7.	januar  
Møtested:	Mariboesgate	13,	Oslo	

TIDSRAMME	

Sentralstyret	(SST)	2018	

SST	-	sak	1/18	 	 KonsStuering	

a. Møteleder	

Lørdag	6.	januar	10-17	
Søndag	7.	januar	09-16

Leder	 Mari	Lilleng	 909	46	910 Send	mail

Nestleder	
Lene	Fauskanger 90977626 Send	mail

Studentrepresentant	i  
Profesjonsrådet	for 

Barnevernspedagoger		
Kai-Ove	Ludviksen 46628225 Send	mail

Studentrepresentant	i	 
Profesjonsrådet	for	  

Sosionomer 
Kristoffer	Per	Svendal 940	56	899 Send	mail

Studentrepresentant	i	 
Profesjonsrådet	for	  

Vernepleiere 
Anne-Linn	Sekkingstad 90677125 Send	mail

Studentrepresentant	i	 
Velferdsviterutvalget		

mailto:marililleng@hotmail.no
mailto:lene.fauskanger92@gmail.com
mailto:kai-ove.ludviksen@outlook.com
mailto:ksvendal96@gmail.com
mailto:anne.linn.bonzo@gmail.com


VEDTAK	
Lørdag	Helene	Harby,	søndag	Mari	Lilleng	

b.	 Referent	

VEDTAK	

Lørdag	Mari	Lilleng,	Lene	søndag 

SST	-	sak	2/18	 	 Godkjenninger	

b. Godkjenning	av	innkalling	og	saksliste	

VEDTAK	
Innkalling	godkjennes.	Saksliste	godkjennes	med	kommentarer.	

b.	 Godkjenning	av	Sdsplan	for	møtet 
 
VEDTAK	
Tidsplanen	godkjennes.	

SST	-	sak	3/18	 	 Orienteringer	
 
Representanter	sender	inn	en	punktliste	Sl	protokoll	i	Sllegg	Sl	en	muntlig	orientering.	
Listen	sendes	sekretær	som	fører	de[e	i	protokoll.	
	 	

a) Profesjonsrådet	for	barnevernspedagoger	(PRB)	 
Jorunn	Beate	Olsen	

P R B	 h a r	 j o b b e t	 i	 g r u p p e r	 m e d	 i n n s p i l l	 Q l	 R E T H O S - g r u p p e n	 f o r	
barnevernspedagogutdanningen.	 NeTverkssamling	 for	 profesjonsfaglige	 ansvarlige	
barnevernspedagoger	avholdes	 i	 forkant	av,	og	 sammenheng	med,	 FO-Dagene.	Her	ønskes	
det	 å	 fortseTe	 arbeidet	 fra	 forrige	 samling	 med	 å	 synliggjøre	 barnevernspedagogens	
særskilte	kompetanse	i	ulike	felt.	Det	er	også	ønskelig	å	jobbe	med	å	få	det	profesjonsfaglige	
oppdraget	Ql	å	henge	bedre	sammen	med	FO	som	både	 fagforbund	og	profesjonsforbund.	
Arbeidet	 med	 kompetanseprofiler	 er	 fortsaT.	 Områdene	 som	 prioriteres	 er	
barnevernspedagogene	i	skole/barnehage,	-	i	NAV	og	–	i	Barne-	og	ungdomspsykiatrien.	

b) Profesjonsrådet	for	sosionomer	(PRS)	
Kristoffer	Per	Svendal	

PRB:	
-	SaTe	av	en	hel	dag	hvor	vi	arbeidet	med	innspill	Ql	RETHOS.	
-	FortsaTe	arbeidet	med	kompetanseprofiler	fra	forrige	møte	
-	Vi	på	FOs	opptrappingsplan	for	tjenester	Ql	personer	med	utviklingshemning.	
-	Gjennomgikk	handlingsplanen	og	avtalte	møteQdspunkt	for	2018	

c) Profesjonsrådet	for	vernepleiere	(PRV)  
Joakim	Bunjaku	Bakke	

Profesjonsrådet for VPL har jobbet med utarbeidelse av kompetanseprofil med brosjer 
innenfor vernepleier i demensomsorgen og sett på eventuelle nye brosjer for 



vernepleieren i fengsel og på skole. Sett på utdanningspolitiskdebatt RETHOS. Gått 
igjennom stipend 2018 og sett på en ny utarbeidelse av nye punkter i handlingsplan 
for profesjonsrådet for å konkretisere og jobbe med en mer systematisk handlingsplan 
med bestemte mål. Det har blitt delt ut stipend og vært fokus på hvordan vi fokuserer 
å bruke vernepleier.no portalen fremtidig. 

d) Fra	Velferdsviterutvalget	(VVU) 
Sandra	Strand	Hansen	

Landsstyret	har	valgt	en	ny	representant	Ql	Velferdsviterutvalget:	Marthe	Sofie	Kjellin.	

e) Studentrådgiver 
Sunniva	Roumimper	

f) Leder 
Helene	Harby	

- Var	på	utdanningspoliQsk	verksted	i	Trondheim	den	5-7.	desember	og	holdt	
innledning	om	utdanningene	og	utdanningsdebaTen	fra	studentenes	side.	Mange	
Qlbakemeldinger	om	at	vi	skisserer	mange	like	problemsQllinger	som	for	de	som	ble	
utdannet	for	lenge	siden.		

- Besøkte	også	lokallaget	i	Trondheim.		
- DeltaT	i	Arbeidsgruppe	som	skal	se	på	studentarbeidet	i	LO.	Arbeidsgruppen	leverer	

sin	målsetning	i	februar.		

LS:		
- Sak	om	frikjøp	leder	var	oppe,	og	det	ble	bestemt	at	FO-studentenes	leder	ikke	skal	

frikjøpes.	DeTe	eTer	en	utredning	i	samarbeid	mellom	voksen-	og	student-AU.		
- UtdanningsdebaT.	Vi	fremmet	studentenes	syn	på	utdanningene	slik	de	er	i	dag,	

problemer,	muligheter	og	«løsninger».	God	respons	i	LS.	

g) Nestleder 
Mari	Lilleng	

Orientering	fra	sosiale	medier		
Facebook:		

- Liker	klikk:	1029	i	mars,	1145	i	dag		
- Mest	 effekQve	 innlegg	 på	 Facebook:	 filmsnuTer	 og	 hilsener	 fra	 AU	 (ala	 1.	mai,	 8.	

mars	og	sosialarbeiderdagen)		
- Jevn	økning	gjennom	året,	men	størst	fra	begynnelsen	av	"Visste	du?"-kampanjen		
- Våren	2017	postet	 vi	hovedsakelig	når	 vi	 selv	gjorde	noe,	 samt	at	 vi	 eTerstrebet	å	

poste	 én	 gang	 i	 uken	 med	 varierende	 resultat.	 Jeg,	 Mari,	 har	 vært	 ansvarlig	 for	
sosiale	medier,	og	jeg	har	oppfaTet	at	jobben	er	leTere	når	man	får	ansvaret	alene	
så	man	ikke	legger	det	over	på	andre.	Fra	august	startet	vi	"Visste	du?"-kampanjen.	
Denne	 Qlstrebet	 å	 gi	 info	 om	 oss,	 våre	 poliQske	 saker,	 moderorganisasjonen	 og	
samarbeidspartnere.	 Den	 ble	 bygget	 opp	med	 utgangspunkt	 i	 poliQsk	 program	 og	
handlingsplan,	 og	 bilder	 med	 info-tekst	 har	 bliT	 publisert	 1-3	 ganger	 i	 uken	 fra	
midten	av	august	Ql	årsmøtet	2017.		

		
Instagram:		

- Følgere:	252	i	mars,	344	i	dag		
- Instagram	benyTes	for	mer	"useriøse"	saker	enn	Facebook,	som	hilsener	fra	LS	eller	

konferanser.	Vi	benyTer	også	Instagram	akQvt	under	våre	egne	konferanser,	noe	som	
er	effekQvt	for	å	få	konferansedeltakerne	Ql	å	følge	oss.	Det	har	 ikke	vært	publisert	



ukentlig	 på	 Instagram,	 og	 vi	 har	 fremdeles	 et	 stort	 forbedringspotensialer	 når	 det	
kommer	Ql	antall	følgere	og	hyppigheten	av	postene.			

NeTsiden:		
- Vi	 har	 forbedringspotensialer	 på	 hyppigheten	 av	 innlegg	 på	 neTsiden.	 Vi	 har	

benyTet	oss	av	den	i	veldig	liten	grad	i	året	som	har	vært.	
 

VEDTAK	
TaT	Ql	orientering	

SST	-	sak	4/18		 	 Praksisprosjektet	

Orientering	om	Praksisprosjektet	med	påfølgende	diskusjon.	Praksisprosjektet	er	et	oppdrag	
fra	Kunnskapsdepartementet	Ql	Universitets	og	Høgskolerådet	om	å:	

- Vurdere	behovet	for	endring	i	omfang	og	type	av	praksisstudier	for	hver	utdanning,	
- Utarbeide	 forslag	 Ql	 kriterier	 og	 indikatorer	 for	 hva	 som	 kjennetegner	 kvalitet	 og	

relevans	i	praksisstudiene,	og	
- Utrede	 behovet	 for	 en	 ordning	 for	 godkjenninger	 av	 praksissteder	 som	

læringsarenaer.	
Oppdraget	 resulterte	 i	 en	 rekke	 rapporter.	 Funnene	 viste	 at	 det	 vikQgste	 for	 å	 påvirke	
studentenes	 læring	 er	 god	 veiledning	 og	 teT	 oppfølging	 i	 praksis.	 Derfor	 er	
veilederkompetanse	 særlig	 vikQg,	 og	 det	 anbefales	 å	 innføre	 iniQaQver	 for	 å	 ha	
praksisstudenter.	 Praksisprosjektet	 fokuserer	mye	på	 vikQgheten	av	 forholdet	mellom	 teori	
og	 praksisstudier.	 LovfesQng	 av	 utdanningsoppgaver	 i	 tjenestene,	 bedre	 rammevilkår	 for	
praksisstudier	og	likere	finansiering	av	praksisstudier	er	de	vikQgste	virkemidlene	for	å	bedre	
kvaliteten	i	praksisstudiene.	

FO-Studentenes	 poliQske	 arbeid	 for	 å	 heve	 kvaliteten	 på	 praksisstudiene	 baserer	 seg	 på	
Praksisprosjektet.		

VEDTAK	
TaT	Ql	orientering.	

SST	-	sak	5/18		 	 RETHOS	

RETHOS	 –	 utvikling	 av	 nasjonale	 retningslinjer	 for	 helse-	 og	 sosialfagutdanningene	 skal	
revidere	dagens	rammeplaner	for	19	utdanninger.	Det	er	nedsaT	prosjektgrupper	for	å	starte	
arbeidet.	Det	er	åpent	for	innspill	Ql	disse	gruppene	og	deres	utkast	Ql	retningslinjer	kommer	
på	 høring	 et	 sted	 mellom	 1.	 april	 og	 1.	 juli	 2018.	 Kristoffer	 Per	 Svendal	 fra	 SST	 er	
studentrepresentant	 i	 sosionomenes	 prosjektgruppe.	 Vi	 har	 også	 kontakt	 med	
studentrepresentantene	i	prosjektgruppene	for	barnevernspedagogene	og	vernepleierne.	På	
årsmøtet	i	2017	ble	det	vedtaT	at	SST	skulle	legge	særlig	fokus	på	å	påvirke	RETHOS-arbeidet	
i	 2018.	 Det	 er	 derfor	 lagt	 opp	 Ql	 å	 starte	 deTe	 arbeidet	 med	 en	 orientering	 om	 med	
påfølgende	diskusjon	under	overlappingsmøtet	mellom	AU	2017	og	SST	2018.	

VEDTAK	
TaT	Ql	orientering.	



SST	-	sak	6/18		 	 Samarbeid	med	andre	organisasjoner	 	 	

 
I	2017	har	AU	god	erfaring	med	å	bygge	teTe	samarbeid	med	få	organisasjoner.	Det	holdes	
en	diskusjon	med	utgangspunkt	i	samarbeidet	med	andre	organisasjoner	fra	2017	og	tanker	
for	videre	samarbeid	for	2018.	

VEDTAK	
TaT	Ql	orientering	

SST	-	sak	7/18		 	 Konflikthåndtering	 	 	

 
Diskusjon	rundt	hvordan	vi	håndterer	konflikter	i	lokallag	og	behovet	for	bedre	ruQner	for	
ulike	former	for	konflikthåndtering.	

VEDTAK	
TaT	Ql	orientering	

SST	-	sak	8/18		 	 Forventningsavklaring	 	 	

I	 forbindelse	 med	 vervet	 som	 SST	 medlem	 kan	 det	 være	 lurt	 å	 snakke	 om	 hvilke	
forventninger	vi	har	Ql	vervet	og	ikke	minst	Ql	hverandre.	Vi	bruker	noe	Qd	på	deTe	og	det	
bes	om	at	møtedeltakerne	forbereder	innspill	og	eventuelle	spørsmål.	Vi	snakker	om	roller	i	
forhold	 Ql	 andre	 FO-studenter,	 fokus	 på	 det	 faglige,	 Qltak	 for	 sosial	 inkludering	 på	
arrangementer,	hvordan	andre	ser	oss,	forventninger	for	felles	arrangementer,	forventninger	
Ql	studentrådgiver	fra	SST	og	forventning	om	ansvarsfordeling.	
 
VEDTAK	
Det	 er	 oppreTet	 et	 notat	 fra	 diskusjonen	 som	 er	 delt	 med	 alle	 i	 SST	 og	
studentrådgiver.	Forventninger	fra	SST	Ql	studentrådgiver	tas	opp	på	neste	møte	da	
studentrådgiver	er	fraværende.	Vi	tar	notatet	opp	ved	ytret	behov	og	i	forkant	av	alle	
konferanser.	

SST	-	sak	9/18		 	 	 Møte-	og	representasjonsplan	 	

Det	lages	en	møteplan	for	våren	2018.	

VEDTAK	
SST-møter:	
15-18	februar,	Oslo	  
15	mars	SST	møte,	LLK	16-18	mars,	Grimstad/KrisQansand  
6-8	april,	Sandekord  
27-30	september,	FOLEN	28-30	september 
21-23	november,	Årsmøte	23-25	november	

SST-møte	i	juni	avklares	nærmere	ved	neste	SST-møte.	Til	neste	SST-møte	skal	
medlemmer	av	SST	undersøke	hvilke	datoer	som	er	mulige	for	å	gjennomføre	treff.	



SST	-	sak	10/18		 	 PoliSsk	program	 	

Ved	årsmøtet	2016	ble	det	vedtaT	et	poliQsk	program	som	gjelder	i	2017-2018.	DeTe	brukes	
som	utgangspunkt	for	å	fordele	ansvarsområder	og	konkrete	oppgaver	knyTet	Ql	hvert	
punkt.	

VEDTAK	
PoliQsk	program	er	oppdatert	i	eget	dokument	med	ansvarsområder,	og	deles	i	
OneDrive.	Dokumentet	følges	opp	og	oppdateres	konQnuerlig	på	̊alle	SST-møter.	

SST	-	sak	11/18		 	 Handlingsplan	 	

Ved	årsmøtet	ble	det	vedtaT	ny	handlingsplan.	Denne	brukes	som	utgangspunkt	for	å	fordele	
ansvarsområder	og	konkrete	oppgaver	knyTet	Ql	hvert	punkt.		

VEDTAK	

Handlingsplanen	er	oppdatert	i	eget	dokument	med	ansvarsområder,	og	vil	bli	delt	på	
OneDrive.	Handlingsplanen	følges	opp	og	oppdateres	konQnuerlig	på	alle	SST-møter.		

Til	neste	møte	skal	alle	forberede	en	idémyldring	knyTet	Ql	egne	ansvarsområder	for	slik	å	
drøne	videre	handling.		

SST	-	sak	12/18		 	 Oppfølging	av	lokallag		

En	vikQg	del	av	våre	oppgaver	er	oppfølging	av	lokallag,	og	kanskje	spesielt	arbeidet	med	
lokallag	som	er	i	en	vanskelig	fase,	eller	på	skoler	hvor	vi	ikke	har	lokallag.	Vi	må	ta	en	
gjennomgang	av	status	på	de	ulike	lokallagene	og	utdanningsstedene,	samt	fordele	lokallag	
mellom	hver	av	oss	og	seTe	en	plan	for	hvordan	vi	skal	jobbe	med	oppfølging.	 
VEDTAK	

Lokallagene	er	fordelt	på	SST-ansvarlig	og	oppdatert	status	i	Google	Docs.	Alle	tar	kontakt	
med	sine	lokallag/fylkesavdeling	innen	neste	møte.	 

SST	-	sak	13/18		 	 Representasjon	og	varaer	i	LS	

FO-Studentene	er	representert	i	FOs	Landsstyret	(LS)	med	leder	Mari	Lilleng	og	nestleder	
Lene	Fauskanger.	Som	det	fremkommer	i	FO	sine	vedtekter	skal	disse	ha	hver	sin	personlige	
vara	i	LS.	Vi	skal	velge	1.	og	2.	vara	Ql	leder	og	nestleder	i	LS.	 
VEDTAK	
SST	har	i	samråd	besluTet	at	Lene	Fauskanger	er	Mari	Lilleng	sin	1.	vara	og	at	Anne-
Linn	Sekkingstad	er	hennes	2.	vara.	Kristoffer	Svendal	er	Lene	Fauskanger	sin	1.	vara	
og	Kai-Ove	Ludviksen	er	hennes	2.	vara.		

SST	-	sak	14/18		 	 Sentrale	konferanser	 	

- LLK	

Ved	 FO-studentenes	 årsmøte	 2017	 ble	 det	 vedtaT	 at	 lokallagskonferansen	 2018	 skal	
avholdes	i	Grimstad/KrisQansand.	Fokuset	på	lokallagskonferansen	har	variert,	men	tema	har	



one	vært	organisasjon	fremfor	fag.	Vi	bør	diskutere	hvordan	fokus	vi	ønsker	å	ha	på	LLK,	hvor	
vi	seTer	opp	et	forslag	Ql	program	og	seTe	opp	et	budsjeT	for	konferansen.	

- FOLEN	

- Årsmøtet	

VEDTAK	

Lokallaget	i	Grimstad	kontaktes	og	planlegging	startes.	Kristoffer	og	Kai-Ove	har	ansvar	for	
denne	kontakten.	BudsjeTet	for	LLK	tas	opp	på	neste	møte.	

FOLEN	arrangeres	28-30	september.	Lene	og	Anne-Linn	har	hovedansvar	for	denne	
konferansen.		

Årsmøtet	avholdes	23-25	november.	Mari	har	hovedansvar	for	årsmøtet.		

SST	-	sak	15/18		 	 Høring	om	Sldeling	av	utdanningsstø[e	

Vi	har	bliT	bedt	om	å	vurdere	relevansen	høring	om	endringer	i	forskrin	om	Qldeling	
av	utdanningsstøTe	for	undervisningsåret	2018-2019.		

VEDTAK	
Høringsnotatet	er	gjennomlest,	og	SST	har	besluTet	at	det	ikke	vil	utarbeides	et	
skrinlig	høringssvar.	DeTe	er	formidlet	av	Mari	Ql	administrasjonen	per	mail.		

SST	-	sak	16/18		 	 Valgkomitéen	

Va l g kom i téen	 bø r	 begynne	 Qd l i g	 med	 a rbe i de t	 fo r	 å	 finne	 en	
velferdsviterrepresentant	 Ql	 SST.	 SST	 bør	 vurdere	 om	 vi	 skal	 støTe	 opp	 om	 deTe	
arbeidet	med	økonomiske	midler	Ql	å	reise	Ql	Fredrikstad	for	å	oppsøke	studentene	
direkte.	

VEDTAK	
SST	 støTer	 valgkomitéen	 i	 å	 reise	 Ql	 Fredrikstad	 for	 å	 ha	 møte	 med	
velferdsviterstudenter	 i	 1.	 og	 2.	 klassene.	 Valgkomitéen	 er	 kontaktet	 og	 de	 har	
planlagt	turen	17.	 januar.	Turen	er	koordinert	med	høgskolen	og	de	er	 lagt	 inn	som	
en	felles	forelesning	for	de	to	klassene.		

SST	-	sak	17/18		 	 Representasjoner	på	markeringer	og	konferanser	

Det	kommer	en	rekke	markeringer	og	konferanser	som	det	går	an	å	markere	gjennom	
representasjoner	 eller	 akQviteter	 i	 løpet	 av	 året.	 SST	 må	 ta	 sQlling	 Ql	 hvilke	
markeringer	de	ønsker	å	markere,	samt	fordele	ansvar	for	å	markere/lage	akQviteter	i	
Qlknytning	Ql	hver	av	markeringene	og	konferansene.	

VEDTAK	
SST	ønsker	å	markere:	

Disse	arrangementene	drøner	vi	og	fordeler	ansvar	for	på	møtet	i	februar;	
- 8.	mars	(kvinnedagen)	–	Lene	
- 12-14	mars	(NTL	Ung	konferanse)	-		



- 20.	mars	(sosialarbeiderdagen)	–	Anne-Linn	
- 1.	mai	(arbeidernes	dag)	–	Kristoffer	

Disse	arrangementene	drøner	vi	og	fordeler	ansvar	for	på	møtet	i	april;	
- Regnbuedagene		
- 13.-18.	august	(Arendalsuken)	–	Mari		
- 2.	oktober	(sosialpedagogdagen)	
- 24.	oktober	(FN-dagen)	
- 14.-17.	november	(FO-dagene)	

De	ansvarlige	for	hver	markering/konferanse	skal	ha	tenkt	igjennom	mulige	måter	å	
markere/delta	på	disse	i	forkant	av	møtet.		

SST	-	sak	18/18		 	 Eventuelt	

Utenlandstur	for	SST	2018	
SST-medlemmer	oppfordres	Ql	å	komme	med	forslag	Ql	neste	møte	vedrørende	
utenlandstur	og	møte	i	juni	hva	gjelder	aktuelle	datoer	og	sted.	


