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Høringssvar – Kryssløp fra Vg1 helse- og oppvekstfag til Vg2
aktivitør
Delta støtter forslaget om kryssløp fra Vg1 helse- og oppvekstfag til Vg2 aktivitør.
Kryssløpet er et forslag fra Deltas yrkesorganisasjon Aktivitørenes Landsforbund (ALF)
som støttes både av Faglig råd for design og håndverk og av Faglig råd for helse – og
oppvekstfag.
Bakgrunnen for forslaget om kryssløp er manglende søking til aktivitørfaget. Delta og ALF
opplever situasjonen som alvorlig med tanke på fremtidens kompetansebehov i helse- og
omsorgstjenesten. Vi mener at et kryssløp fra helse- og oppvekstfag vil bidra til å
rekruttere elever fra et bredere spekter til aktivitørutdanningen. Aktivitørene har et bredt
arbeidsområde, de er ansatt på mange ulike arbeidsplasser og arbeider med forskjellige
brukergrupper innenfor helse- og omsorgssektoren. Delta og ALF mener at både
helsetjenesten og brukere vil være tjent med at aktivitører både har bakgrunn fra Vg1
helse- og oppvekstfag og fra Vg1 design- og håndverksfag, så lenge de får spesialisert sin
aktivitørfaglige kompetanse gjennom Vg2 aktivitør og Vg3 læretid i bedrift. Delta og ALF
har gått igjennom læreplanen for Vg1 helse- og oppvekst og læreplanene for aktivitørfaget
og mener at kryssløp er fullt mulig ut fra kompetansemålene og formålene for faget.
Delta og ALF vurderer det foreslåtte kryssløpet som et tiltak for å forebygge frafall. Elever
som har valgt helse- og oppvekstfag har gjennom sitt utdanningsvalg signalisert at de
ønsker å jobbe med mennesker. Ved å velge aktivitørfag (Vg2) får elevene arbeide med den
”friske” siden av mennesker, med fokus på ressurser og muligheter. For noen elever kan
dette være et alternativ til å avbryte utdanningen etter Vg1 helse- og oppvekstfag. Et
kryssløp fra helse – og oppvekstfag Vg1 kan slik være et bidrag for å redusere de store
frafallstallene i helse og oppvekstfagene.
Et viktig mål i Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd er å skape større faglig
bredde med økt vekt på tverrfaglighet. I dette ligger blant annet et større fokus på
forebyggende aktivitet (fysioterapeuter, ergoterapeuter, aktivitører osv.) Omsorgsplan
2015 varsler også sterkere satsing på aktivitørene. Dessverre erfarer vi at dette ikke følges
opp, heller ikke i påfølgende meldinger som Meld. St.29. Aktivitørene er viktige både for å
oppfylle lovkrav om aktivitet og satsing på rehabilitering og forebygging, og er derfor en
viktig yrkesgruppe i fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Aktivitørens kompetanse er
skreddersydd for å ivareta den enkelte brukers aktivitetsbehov.
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For mange brukere handler tilrettelagt aktivitet både om forebygging og livskvalitet. Per
i dag samsvarer ikke utdanningssituasjonen med fremtidens kompetansebehov.

Med vennlig hilsen
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