
Helsefagarbeider
Teoriforberedende kurs

Ressurssentrene ved de videregående skolene i Fosen-regionen:



Ressurssenteret ved Fosen 
vg skole

Arve Ophaug,
arvop@trondelagfylke.no

Tlf 41427866

Ressurssenteret ved 
Åfjord vg skole

Torunn Butli Rømma 
torrom@trondelagfylke.no

Tlf 92602920

Koordineringsskolen ved 
Johan Bojer vg skole

Terje Dyrendahl 
terdy@trondelagfylke.no

Tlf 91141747

Faglærer Helle Reiss Skinnerud

Jannike Bratland

Ressursgruppe fag:

mailto:arvop@trondelagfylke.no
mailto:torrom@trondelagfylke.no
mailto:terdy@trondelagfylke.no


Praksiskandidat - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Opparbeidet praksis og evt relevant skolegang i alt 60 mnd

• Teorieksamen – vg3-nivå – nov 2023
• Oppmelding til fagprøve (kompetansebevis eksamen, 

oppmelding og godkjenning av praksis)
• Fagprøve

Praksiskandidatordningen

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Opplaering_i_bedrift/Andre-veier-til-fag-svennebrev/praksiskandidat/


• Teams – eget «rom» opprettes

• Fysiske samlinger

• Grupper kan møtes på nærmeste vg

skole

• Vi ønsker å gi likeverdige muligheter for

alle, uansett bosted.

• Opptak gjøres tilgjengelige for den som

evt ikke kan delta i sanntid, og veiledning 

foregår via Teams.

Opplæringsrett («Voksenrett» 
til vgo)

Kursavgift

Støttemuligheter

Bøker / fagressurser
PC – opplæringsbehov?

Voksnes rett til vgo – og hvordan gjennomføre 
kurset 



• 3-ukers-runder:                                                     (med forbehold om unntak)

• Uke 1 Faglig gjennomgang ved på Teams eller ved oppmøte på nærmeste vg

skole/noen felles dagsamlinger i tillegg

•
Uke 2 Deltakere arbeider med teori/oppgaver/refleksjonsarbeid (i grupper eller

individuelt)

• Uke 3 Felles veiledning på Teams

• Undervisning fagtema 3 underv.t. kveldstid kl 18.00 – 20.30 

• Felles veiledningstid 1-2 undervisningstimer kl 18.00 – 19.30 

• Hele dager: 6 undervisningstimer kl 09.00 – 15.00

•

• Læreverk: 

• Gyldendal vg2-vg3-nivå
• Kompendier/presentasjoner som utarbeides for de ulike tema
• Supplerende fagressurs (gratis): www.ndla.no vg 1 og vg 2

•

•

http://www.ndla.no/


Læreplan, «gammel el ny»

Læreplan i vg3 helsearbeiderfaget (udir.no)

vg3-planen bygger på læreplanene vg1 og vg2 Læreplan i vg1 helse- og oppvekstfag (udir.no) Læreplan i vg2 
helsearbeiderfag (udir.no)

Læreverk:
God helse – Læreverk i helsearbeiderfag for VGS | Gyldendal
Helse 1
Helse 2
Kommunikasjon
Yrkesliv
Les mer

www.ndla.no supplerende fagtoff og til repetisjon (vg 1 og vg 2)

https://www.gyldendal.no/vgs/god-helse/c-250193/
https://data.udir.no/kl06/v201906/laereplaner-lk20/HEA03-03.pdf?lang=nob
https://data.udir.no/kl06/v201906/laereplaner-lk20/HSF01-03.pdf?lang=nno
https://data.udir.no/kl06/v201906/laereplaner-lk20/HEA02-04.pdf?lang=nob
https://www.gyldendal.no/vgs/god-helse/c-250193/
https://www.gyldendal.no/vgs/god-helse/c-250193/
https://www.gyldendal.no/vgs/god-helse-2017/c-250193/
http://www.ndla.no/


«Kandidaten skal gjennom skriftlig eksamen på vg 3-nivå vise
kunnskaper innenfor hele opplæringsløpet. 

Nye læreplaner har i tillegg til de sentrale elementer innenfor
kompetansemåla, gjennomgående fokus på Folkehelse og 
livsmestring, Demokrati og medborgerskap, og Bærekraftig 
utvikling, noe som gjenspeiles i undervisningen. I tillegg 
presiseres viktigheten av å beherske de grunnleggende 
ferdighetene i yrkesutøvelsen.»



• Vinn søkeportal  https://vinn.trondelagfylke.no/

• Påmelding til kurs: Kvalifisering til helsefagarbeider i 
Fosen-regionen (pameldingssystem.no)

Innsøking og påmelding

https://vinn.trondelagfylke.no/
https://trondelag.pameldingssystem.no/hea


trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


