
Referat fra møte i faggruppe kontor 16.09.20 kl. 10.00 Teams 
 

Tilstede: Christine Settendal, Britt Austad, Lill Errang, Josephine Hajo Sabana, Birgit L. 

Kristiansen, Henriette Sandvik Håvardstein 

Forfall: Anette Korneliussen 

 

Vi ble enige om at Henriette leder møtet og at Birgit refererer. 

 

Høringssvar læreplaner Vg2 Service og sikkerhet og Vg3 Førstelinjetjenester 

Endringer i kursiv med understrek. 

Vg2: 

Under pkt å kunne lese: Å kunne bruke og forstå relevant fagspråk i yrkesutøvinga. 

Navn: Administrasjon, service og sikkerhet 

 

Vg3: 

Administrasjonsfaget  

Lønnsemd og utvikling: 

Det dreier seg og om å forvalte lov og regelverk knyttet til arbeidslivet og til helse, miljø og 

sikkerhet. 

 

Kommunikasjon: 

Kjerneelementet kommunikasjon handler om å forstå betydningen av å kommunisere og 

kva…. 

Bør ha med administrasjon….  

Den første setningen er veldig tung. Kan den omformuleres? 

 

Å kunne lese: Bruke og forstå relevant fagspråk i yrkesutøvinga. 

 

Kompetansemål:  

Utføre enkle oppgaver knytta til regnskap og økonomi og forklare de økonomiske 

sammenhengene. Kunne sette seg inn i og forstå budsjett. 

 

Følgje lov og regelverk og interne rutiner…. 

 

Undervegsvurdering: 

Bytte elev med lærling – gjennomgående i hele avsnitt Vg3. 

 

Sentrale problemstillinger innen kontor 

Innspill i forbindelse med landskonferansen: 

Hjemmekontor – En ny normalhverdag?  

 Det må legges til rette for bruk av hjemmekontor både når det gjelder tekniske og 

praktiske løsninger. 

 Smittevern er viktig både i kontorlandskap og på møterom 



 

 Bør navn på faggruppa endres som resultat av at kontorfag endres til 

administrasjonsfag? 

 

Kommentar i etterkant av møtet:  

Begrepsfeil fra administrasjonen sin side: her skulle diskusjonen basert seg på innspill opp 

mot Landsmøtet, ikke Landskonferansen. Feilen ble påpekt ovenfor faggruppen per e-post. 

Faggruppen ønsket likevel at innspillene skal stå og mener de er like relevante opp mot 

Landsmøtet.  

 

Informasjon om webinarene: 

21 og 22.09.20 Skolesekretærer med Kurt Bjørnnes er fullt og det er flere på venteliste enn 

de som har fått plass. Det er sendt ut tilbud om at regionene kan kjøre dette ute. 

 

16.10.20 Vett og uvett på nett med Ingvild Moen. Mange påmeldte også her, men fortsatt 

noen ledige plasser. 

 

Nyhetsbrev: 

Frist for innsending av saker settes til 23.09.20 

Hjemmekontor – Fordeler og ulemper 

Ergonomi ved hjemmekontor 

Informasjon om lønnsforhandlingene 

 

Eventuelt: 

Yrkesbeskrivelser på Utdanning.no 

Vi så litt på yrkesbeskrivelsene for sekretær og konsulent. 

Betegnelsen fagkonsulent bør inn her. 

 

Har man andre innspill til endringer når man får lest dette grundigere sendes dette inn til 

Henriette innen rimelig tid. Send kopi av alle endringsforslag til faggruppemedlemmene slik 

at vi har oversikt over hva som er sendt inn.  

 

Dette gjelder også dersom man har andre innspill i forhold til høringsuttalelsen for 

læreplanene og temaer til nyhetsbrev. 

 

Dette er siste faggruppemøte for Lill Errang som fra 01.11.20 overføres til staten og 

skatteetaten og derved nytt forbund. 

Vi takker for meget godt og konstruktivt samarbeid og ønsker masse lykke til med ny 

arbeidsgiver og nytt forbund. 

 

Neste faggruppemøte er 25.11.20 Vi setter av 4 timer da vi har erfaring fra at dette er nok 

tid til å behandle sakene våre. 

 

Vi håper å kunne møtes fysisk snart. Kan vi legge opp til møte utenfor Oslo? 



 

Takk Henriette for god møteledelse. 

 

Birgit L. Kristiansen 

Referent 

 


