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Fylkessekretær Anita Syvertsen går av 
FO Nordland takket av Anita Syvertsen som fylkessekretær under årsmøtet i vår. Hun 
skal sitte som fylkessekretær til sommeren, men går over i ny stilling i Bodø kommune fra 
sommeren. Hun har gjort en glimrende jobb som fylkessekretær gjennom mange år og vi 
ønsker henne lykke til videre!
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Årsmøte 2018 
I mars ble det avholdt årsmøte i avdelingen. I tillegg til 
vanlige årsmøtesaker som årsberetninger, regnskap, 
budsjett og valg; ble det også gjennomført en fagdag 
med utdanningspolitisk debatt. 

Ivar Frønes, professor i sosiologi ved Institutt for sosiolo-
gi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, og senior-
forsker ved atferdssenteret; samt Arne Grønningsæter, 
forsker/pensjonist seniorforsker, M.A. (Comparative Eu-
ropean Social Studies), sosionom; stod for innledninger 
til debatten og deltok også i panelet under debatten. Pa-
nelet bestod for øvrig av: Bente Breivik, barnevernpeda-
gogstudent, Gunhild Holthe, fylkesleder, Øystein Henrik-
sen, dosent Nord universitet- sosionomutdanningen, Ma-
rit Isaksen, AU sentralt leder profesjonsrådet verneplei-
ere, Eva Asperheim, styret FO Nordland profesjonsutval-
get, og Kai Morten Kolberg, internasjonalt utvalg.

I debatten ble det diskutert om utdanningene våre klarer 
å dekke kompetansebehovet i sosialarbeideryrker, og 
ikke minst utdanningslengde og hvordan få veiledere for 
studenter i praksis. Det ble poengtert viktigheten av at 
barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og vel-
ferdsvitere stiller opp som veiledere slik at studentene blir 
sikret en god og relevant praksis. I tillegg vil dette kunne 
være av stor verdi for veilederne da de får oppdatert seg 
og hevet sin egen kompetanse.Innhold, kvalitet og sam-
menslåing av utdanningene ble også debattert.
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Årsmøtet i 2018 ble av-
holdt på Meyergården   
hotell i Mo I Rana 13. til 
15. mars.  I midten Arne 
Grønningsæter og Ivar 
Frønes. Bildet fikk Anita  
Syvertsen da hun ble tak-
ket av som fylkessekretær. 
Bildet er laget spesielt til 
Anita. 

Årsmøte 2018 i 
Mo i Rana
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Under årsmøtet ble også avdelingens fylkessekretær siden 2006, Anita Syvertsen, takket 
av. Fylkesleder Gunhild Holthe holdt en tale som ble akkompagnert av bilder tatt i løpet 
av årene Anita har vært fylkessekretær. Det var ikke fritt for at det ble litt vemodig. 
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Årsmøte i FO 
Nordland 2018 
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Lederen har ordet 
Da er det ikke lenge til de fleste av oss kan koble litt mere av og nyte sommerferie. I skrivende stund 
er det ikke akkurat temperaturen som tilsier at det er sommer snart, men ifølge kalenderen så har solen 
snudd og sommermånedene er godt i gang.  

Vi er nå inne i årsmøteperioden 2018 – 2020, og jeg takker for fornyet tillit som fylkesleder. Årsmøtet 
ble denne gangen avholdt på Mo i Rana, der vi startet ut med en utdanningspolitisk debatt. FO Nord-
land har hatt fokus på utdanningene våre, og hentet inn innspill og debattert med enkeltmedlemmer, på 
medlemsmøter, i styre og på årsmøtet. Jeg har tatt med meg innspillene deres videre både skriftlig til 
høringsuttalelse og til Landsstyret.  

Årsmøtet vedtok å gjøre litt om på utvalgene våre. Vi har felles profesjonsfaglig utvalg, i tillegg har vi 
tariffpolitisk utvalg, senior- og inkluderingsutvalg og redaksjonsutvalg. Vi er kommet godt i gang med 
nye handlingsplaner for FO Nordland, og vi håper på at vi i denne årsmøteperioden skal ha bra med 
aktivitet.  

Våren har vært en litt underlig tid. Vår fylkessekretær gjennom 12 år Anita Syvertsen stilte ikke til 
gjenvalg, og hadde sin siste arbeidsdag i FO Nordland fredag 29. juni. Anita har vært en trygghet både 
i forhold til kunnskap og kompetanse, rutiner og historikk. Jeg kommer til å savne henne. Men samti-
dig gleder jeg meg over at ny fylkessekretær Nina Kristin Botn er kommet i gang med arbeidet sitt i 
FO Nordland. Og jeg ser frem til videre samarbeid. Helst skulle jeg ønske det var mulig i denne saken 
å si som Ole Brum – tusen takk, begge deler.  

Noe med det beste i denne jobben er å besøke medlemmer ute i klubber, og til høsten håper vi (fylkes-
leder og fylkessekretær) på å komme oss ut til noen klubber. Både for å besøke dere som har klubb, 
men også for å bidra med å få opp klubb der dere ikke har aktiv klubb. Ta gjerne kontakt med oss, hvis 
dere ønsker at vi skal komme til dere.  

Bildet er fra et klubbmøte der noen av oss avsluttet med å gå på kino, for å se filmen Sommerbarn. 
Filmen beskriver et barns opplevelser og betraktninger fra institusjonsbarnevernet på Island på 1960-
tallet. Vi var så heldige å få delta på premieren, der regissøren var til stede og fortalte om hvordan fil-
men hadde blitt til.  

Da ønsker jeg dere alle en riktig god sommer – ta vare på dere selv og hverandre! 

Gunhild Holthe – Fylkesleder FO Nordland.   
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Oppstartseminar for styre og utvalg i 
FO Nordland, 7. og 8. mai. 
7. og 8. mai samlet vi nyvalgt styre, komiteer og utvalgt på Kjerringøy. Med vakre na-
turrammer rundt oss, gikk vi i gang med å utarbeide handlingsplaner for FO Nordland 
årsmøteperiode 2018 til 2020.  

På årsmøtet ble det gjort noen forandringer i forhold til utvalgene våre, og FO Nord-
land har nå utvalgene –profesjonsfaglig utvalg, tariffpolitisk utvalg, senior- og inklude-
ringsutvalg, redaksjonsutvalg/Nytt fra FO Nordland. I tillegg til styre, kontrollkomite og 
valgkomite.  

Som alltid er vi en aktiv gjeng med mange ideer om hva vi ønsker å få til, og utvalgene 
er godt i gang med både å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter for årsmøtepe-
rioden. Når vi i FO Nordland samles er det mange kloke hoder som bidrar, det er høy 
diskusjonsfaktor og mange gode ideer og forslag.  

Vi ønsker både nye og gamle medlemmer i styre, komiteer og utvalg lykke til med års-
møteperioden.  
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Grunnkurs for nye tillitsvalgte i FO 
Nordland, 29. 0g 30. mai. 
FO Nordland hadde grunnkurs for 16 nye tillitsvalgte 29. og 30. mai. Deltageren kom fra tariffom-
rådene KS, Spekter og Stat. Vi gjennomgikk temaene – FO som organisasjon, lønn og arbeidsvil-
kår, tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter, drøftinger og forhandlinger. Kursholdere var HTV. i 
Gildeskål Tommy Westblikk, avtroppende fylkesleder Anita Syvertsen og påtroppende fylkesleder 
Nina Kristin Botn, og fylkesleder Gunhild Holthe.  
 

 

  !6



SOMMER 2018  FO-NORDLAND

Uttalelse fra FO Nordlands årsmøte: 

Ta imot studenter – kvalitet i praksis. 
Profesjonsutdanningene våre opplever en mangel på relevante og gode prakisplas-
ser for sine studenter. Dette medfører at studentenes arbeidsoppgaver og oppføl-
ging blir tilfeldig, irrelevante og mangler faglig begrunnelse. Mange studenter opple-
ver sammenhengene mellom teori og praksis som vanskelige å tilegne seg og for-
stå. Praksisfeltet er det viktigste virkemiddelet for å tilegne seg denne kunnskapen.  

FO skal bidra til at fremtidens barnevernpedaoger, sosionomer og  vernepleiere er 
dyktige og trygge i sitt arbeidet. Kvaliteten i studiene skal tilsvare kompetansebeho-
vet i yrkesfeltet vår. Stortingsmelding nr. 13. fremhever at store endringer i samfun-
net fører til behov for endring i utdanningene, dette innebærer at det er behov for å 
sikre at alle studenter har relevante praksisstudier gjennom utdanningen. Praksis 
sin betydning som læringsarena vektlegges og at studentene deltar i tverrprofesjo-
nell samarbeidslæring.  

For å nå det målet ønsker vi forpliktende samarbeidsavtaler som regulerer tilrette-
legging og gjennomføring av praksisstudier, herunder en tydeliggjøring av de enkel-
te aktørers funksjoner og ansvarsområde. FO ønsker praksisted som legger til rette 
for et godt læringsmiljø slik at studentene oppnår det definerte læringsutbytte, og 
som har kunnskap om utdanningens innhold og pedagogiske opplegg. Videre øn-
sker FO praksissted som tilrettelegger for relevante læringssituasjoner og veileder 
studentene og integrere teori og praksis samt ha et nært samarbeid med utdannng-
stedet gjennom hele praksisperioden. 

Til deg som skal ta imot en student i praksis: Husk at praksis er den viktigste arena-
en utdanningene har for å vurdere studentenes egnethet til å jobbe med sosialt arb-
eid. Vi oppfordrer deg til å ta ansvaret ditt seriøst og bidra aktivt til å sikre god kom-
petanse og egnethet blant fremtidens sosialarbeidere, til fordel for studenten selv, 
fremtidige kollegaer og våre brukergrupper.  

 Årsmøtet FO Nordland 15.03.18 
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Skjer det noe interessant sett med FO-øyne der du bor? Send inn bilder, leserinnlegg og 
reportasjer til Nytt fra FO-Nordland. Artikler som kommer på trykk blir belønnet med en 

flott FO-termokopp.

 

Send til mailadresse: 
fonytt@fo-nordland.no 

FO-Nordland ønsker alle sine medlemmer 
en riktig god sommer! 

FO-Nordland
Postadresse:

LO-huset, Pb 376
8001 BODØ

Besøksadresse:
Nyholmsgate 15

8005 BODØ

Tlf: 75 50 41 71
Faks: 75 50 66 91

Epost: kontor@fo-nordland.no
webside: www.fo.no/nordland

Trykk: Bodø Industri
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