
Årsberetning  
 

Utvalg: Profesjonspolitisk arbeid  
 

Medlemmer: Kine Risåsen (leder for utvalget og 
profesjonsfaglig ansvarlig for vernepleiere) 
Karoline Bruun (profesjonsfaglig ansvarlig for 
sosionomer) 
Ida Marie Rønning Olufsen (profesjonsfaglig 
ansvarlig for barnevernspedagoger) 
Eli Vibeke Normann 
Ann Mari Skogvoll 
Erlend Skåret 
 

 
 

Møter i perioden:  

Hovedmål i handlingsplanen: 
Sørge for at medlemmene får et 
profesjonsfaglig tilbud på fylkesnivå 
 

Grad av måloppnåelse: 

Delmål i handlingsplanen: 
Jobbe for flere utdanningssteder for 
vernepleiere 
 
 
 
Øke utvalgenes kompetanse i politisk 
påvirkningsarbeid 
 
 
Gi faglige input 
 
 

Hva har dere gjort og hvordan vurderer dere resultatet: 
Vi har kontaktet profesjonsansvarlig sentralt for å utarbeide en videre strategi, det ble ikke 
tatt videre tak i og det er sterke politiske krefter innad i skolevesenet for at det ikke skal bli 
flere utdanningssteder. Har fått et navn innad i skolemiljøet for videre kontakt vedrørende 
dette.  
 
Grunnet covid har ikke PFU deltatt i skolering eller bidratt noe på dette området i perioden. 
Fylkesavdelingen har gjennomført oppfølging og gitt medlemmer det de måtte trenge av 
kompetanse i politisk påvirkningsarbeid i perioden. 
 
Planen var å arrangere kino, fagkafe, bokkafe og fagdag. 
Covid har gjort fysiske arrangementer vanskelig i perioden. Det har vært et bokbad med Hanne 
Glemmestad sin nye bok. Fylkesavdelingen har hatt fagdag tilknyttet repskapet.  
 



Holde seg oppdatert på profesjonspolitikken i 
FO 
 
 
Økt stolthet og synlighet 

Vi har deltatt på nettverkssamlinger for profesjonsfaglig ansvarlige. 
 
 
 
Vi har markert sosialarbeiderdagen og sosialpedagogdagen i sosiale medier. Vi har i 
perioden hatt fem avisinnlegg;  

- Sosialpedagogdagen 2020 
- Med en bønn for annerledes-Julen 2020 
- Sosialpedagogdagen 2021 
- Nå er det vanlige folks tur! Høsten 2021 
- Man kommer ingen vei alene – en hyllest til sosialarbeideren! 

I anledning sosialarbeiderdagen 16.mars 2021 
 
Lanseringsfest for publikasjoner – bokbad med Hanne Glemmestad 

Fastsatte mål eller planlagte aktiviteter som dere 
ikke har lykkes med i årsmøteperioden: 
 

Begrunnelse: 
Å gjennomføre fysiske møter og arrangementer har vært generelt vanskelig i hele perioden. 

Har dere hatt aktiviteter som ikke stod i 
handlingsplanen? 
 

Hva motiverte til dette?  
Siden det har vært vanskelig å være fysiske har avisinnlegg blitt et fora for synlighet i perioden.  

Merknader:  
 

 

 

 

 

 

 

 


