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Referat  
 fra styremøte i 

Norsk Hestesenter 
 

 
Møte 4/ 2017:Sirkulært, utsendt på mail 25.september 2017  
 
 
Deltagere: Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Vidar Heggheim, Morten 
Aasen, Camilla Rostad, Ingrid Sponheim, Cecilie Bråthen og studentrepresentant Maria 
Hagen i sak 25- 27. 
 
Sak 25/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 
Ingen merknader til at møtet var et sirkulært styremøte. 
 
Sak 26/17 «Hesteassistert terapi». 
 
Styret vedtok i sak 31/16 å igangsette et forprosjekt for å se nærmere på hvordan en kan 
utvikle og styrke opplæring med hest i helsearbeid. Styret ble presentert rapporten i sak 09/17 
og vedtok at det bør etableres en videreutdanning i hesteassistert terapi ved NHS som et 
NOKUT godkjent fagskolestudium. Forslag til studieplan foreligger nå.Utdanningsrådet har i 
møte 19.september anbefalt styret å godkjenne den foreliggende studieplan. 
 
Forslag til vedtak: 
« Styret godkjenner studieplanen for studiet «Hesteassistert terapi» og vedtar å oversende den 
til NOKUT for endelig godkjenning» 
 
Styret fattet slik vedtak: 
«Styret godkjenner studieplanen for studiet «Hesteassistert terapi» og vedtar å oversende den 
til NOKUT for endelig godkjenning». 
 
Sak 27/17  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk Hestesenter. 
 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) krever en egen forskrift om opptak, 
studier og eksamen ved fagskoleutdanningen ved Norsk Hestesenter. Forskriften skal 
godkjennes av NOKUT og offentliggjøres i Norsk Lysningblad. 
Utkast til forskrift er i tråd med de krav som stilles. 
 



Forslag til vedtak: 
«Styret vedtar det fremlagte forslag til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk 
Hestesenter. Forskriften trer i kraft fra 1.januar 2018. 
 
Styret fattet slik vedtak: 
«Styret vedtar det fremlagte forslag til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk 
Hestesenter. Forskriften trer i kraft fra 1.januar 2018.» 
 
Sak 28/17 Prosjekt Kvalitetshest – søknad forprosjekt. 
 
Landslaget for dølahest, Norges Fjordhestlag, Landslaget for nordlandshest/lyngshest og 
Norsk Fjordhestsenter søker Hestehjelpskassa om kr.100.000 til et forprosjekt for  
«Prosjekt Kvalitetshest. Slik prosjektet er beskrevet vil det kunne legge et godt grunnlag for 
utarbeidelse av en utdanningsplan for unghest utdanning. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret bevilger kr. 100.000 til forprosjektet for «Prosjekt Kvalitetshest». Styret ber om en 
rapport når forprosjektet er ferdig. 
 
Styret fattet slik vedtak: 
«Styret bevilger kr.100.000 til forprosjektet for «Prosjekt Kvalitetshest». Styret ber om en 
rapport når forprosjektet er ferdig. 
 
Sak 29/17 Orienteringer. 

a) Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen. 
Ingen merknader. 

b) Høringsnotat «Ny lov om fagskoleutdanning» 
Ingen merknader. 

c) Høringsuttalelse «Ny lov om fagskoleutdanning» 
Ingen merknader. 
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