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Studiestednavn og organisasjonsplan
Sakens gang
Saksnummer

Møtedato

Utvalg
Fagskolen Rogaland

Sammendrag
Fagskolen Rogaland består av tre studiesteder. Studiestedene har geografisk navn, og det
anbefales at studiested Møllehagen endres til studiested Tanke Sviland, og studiested
Karmsund endres til Haugesund.
Dette for å speile hhv. adresseendring for helse- og oppvekstfagavdelingen, og unngå
misforståelse p.g.a. navnelikhet med Karmsund vgs.

Administrasjonens innstilling
Navn for studiested Møllehagen endres til Tanke Sviland, og studiested Karmsund endres til
Haugesund.
Avdeling for helsefag endres fra avdeling for helsefag til avdeling for helse- og oppvekstfag.
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rektor
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rådgiver
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Bakgrunn for saken
Studieåret 2019-2020 endrer studiested for helsefagene ved Møllehagen lokasjon til Tanke
Sviland, og tidligere bygningsmasse til Bergeland VGS. Dette for å avgi plass til
fylkeskommunenes nye karrieresenter. Geografisk beliggenhet og navn blir dermed villedende,
og fagskolens studiested Møllehagen bør endre navn. Samtidig ser vi at flere av tilbudene våre
også er aktuelle for oppvekstfagene og at barne- og ungdomsarbeidere kvalifiserer for inntak.
Karmsund studiested melder på sin side at de ofte opplever misforståelser knytta til både
besøk, postgang og leveranser pga navnelikhet med Karmsund vgs som ligger like ved siden
av. De ønsker derfor å endre fra studiestedbenevning fra Fagskolen Rogaland, Karmsund til
Fagskolen Rogaland, Haugesund.

Problemstilling
Administrasjonen foreslår med dette å bytte navn på studiested, og herunder justere navn på
helsefagavdeling til også å omfatte oppvekstfag.

Saksopplysninger
Endringene vil vise igjen i prosedyre for organisasjonsplan og tilknytta organisasjonskart.
Helsefagavdelingen vil igjen måtte flytte neste studieår, trolig til Hinna, slik at det blir en ny
vurdering igjen om stedsnavn da. Dette fordi området ved Tanke Sviland er omregulert.
Det er av hensyn til rapportering og SSB m.v. viktig med tydelig geografisk markør.

Administrasjonens vurderinger
Administrasjonen støtter avdelingenes ønske om hhv. «Tanke Sviland», «Haugesund» og nytt
avdelingsnavn for helsefagene
Vi mener det er naturlig å endre avdelingsnavnet for «avdeling for helsefag» til «avdeling for
helse- og oppvekstfag». Dette for å tydeligere vise at mange av tilbudene også er relevante for
oppvekstfag og som videreutdanning også for barne- og ungdomsarbeidere. Det gjelder blant
psykisk helse- og rus, veiledning m.fl.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
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