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Generelt om nummerering av vedlegg i alle dokumenter:  
I studieprogrammets dokumentasjon er vedleggene nummerert fra 1 og deretter løpende nummerering. 
I institusjonsdokumentet er vedleggene nummerert tresifret, der første siffer henviser til kapittelnummer i 
dokumentet. Vedleggene i kapittel 1 begynner med 101, i kapittel 2 med 201, osv.  

1. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (2)  
Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer. Institusjonen skal gjennom 
kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter. 

1.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon 

Bachelorstudium i barnevern er organisert under Avdeling for helse og velferd. Avdelingens 
ledergruppe består av dekan, prodekan for utdanning, prodekan for FoU og fem studieledere 
(vedlegg 1-2). Prodekan for utdanning har særlig ansvar for utdanningskvalitet, 
internasjonalisering og praksisstudier ved avdelingen, og prodekan for FoU har særlig ansvar for 
avdelingens FoU-strategi (vedlegg 3). Studieleder for Bachelorstudium i barnevern er også 
studieprogramansvarlig og samarbeider tett med studieprogrammets emneansvarlige.  
 
Avdelingsstyret er et strategisk organ som skal bidra til at den faglige virksomheten ved avdelingen 
holder høy kvalitet og videreutvikles (vedlegg 506). Det utarbeides årsplaner ved avdelingen med 
aktiviteter og tiltak knyttet til avdelingens studieportefølje, basert på føringer i høgskolens 
strategiske plan og høgskolens årlige aktivitetsplan (vedlegg 4). Avdelingsstyret vedtar årsplanen 
(vedlegg 5). Systematisk utvikling av studietilbudet foregår i flere fora på tvers i organisasjonen og 
med praksisfeltet. 
 
Avdelingen har frem til juni 2019 hatt et lokalt utdanningskvalitetsutvalg (LUKU) (vedlegg 6 og 7), 
da det ble erstattet av programutvalg. LUKU har blant annet arrangert fagdager og 
utdanningslunsjer (vedlegg 8-9). I tillegg har avdelingen flere samarbeidsfora med yrkesfeltet, 
eksempelvis Fagråd, Koordinatorforum NAV og Advisory Board (vedlegg 10-14). LUKU og Fagråd 
ble høsten 2019 erstattet av flere programutvalg, som følge av revidert kvalitetssystem (vedlegg 
106). Avdelingen har valgt å ha ett programutvalg pr. studieprogram, slik at man sikrer en helhetlig 
og målrettet oppfølging av kvaliteten i hvert enkelt studieprogram (vedlegg 15-16). 
Programutvalget for barnevern ledes av studieleder og består for øvrig av representanter fra 
yrkesfeltet, studiets sentrale emner, studentrepresentanter, praksiskoordinator og prodekan for 
utdanning, som også er medlem av institusjonens sentrale utdanningskvalitetsutvalg (UKU) og 
fremmer saker mellom nivåene. 
 
Det gjennomføres faste personalmøter i forkant av avdelingsstyremøter og årlige 
personalseminarer. Her blir blant annet utdanningskvalitet, digitalisering og studieplanutvikling 
diskutert (vedlegg 17). Samarbeid mellom studenter og ansatte forekommer i flere faste fora, 
deriblant møter mellom studentråd og avdelingens ledelse, samt kullets time (vedlegg 18).  
 
For å styrke kvalitet i utdanningen, både knyttet til internasjonalisering og praksis, har avdelingen 
etablert et internasjonalt team og et praksisteam. Internasjonalt team har fokus på 
studentmobilitet og er ledet av prodekan for utdanning, i tillegg til to faglige koordinatorer som 
har et særskilt ansvar for å kvalitetssikre internasjonale avtaler rettet mot Bachelorstudium i 
barnevern (vedlegg 7). Avdelingen arrangerer en internasjonal uke hvert semester for å motivere 
og oppfordre studenter til å reise på utveksling (vedlegg 19). Praksisteamet består av både faglige 
og studieadministrativt ansatte, hvorav en faglig ansatt er tilknyttet Bachelorstudium i barnevern 
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(vedlegg 20). Det tilbys for øvrig veilederkurs for praksisveiledere minst en gang hvert semester for 
å styrke kvalitet i praksisstudiene. Det er stor søkning til kurset og det får gode tilbakemeldinger 
(vedlegg 21). Det er også vedtatt og planlagt en studiepoenggivende veilederutdanning for 
praksisveileder fra studiestart høsten 2020 (vedlegg 22).  
 
Årlig arrangerer fagansatte ved avdelingen, i samarbeid med Studieverkstedet ved studiested 
Fredrikstad, akademiske skrivekvelder for studenter (vedlegg 23 og 24). 
 
 
 
 

1.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 1 Ny organisering – Avd. for helse og velferd. Avd.styremøte 28.5.2019 
Vedlegg 2 Møteprotokoll fra avd.styremøte 28.5.2019 
Vedlegg 3 Utlysningstekst –Prodekan FoU og Prodekan utdanning  
Vedlegg 4 Årsplanmelding til avdelingsstyremøte mai 2019 
Vedlegg 5 Møtebok avdelingsstyremøte 24.9.2019 
Vedlegg 6 Mandat  - Lokalt utvalg for utdanningskvalitet ved HV 
Vedlegg 7 Møtereferater LUKU – 17.12.2018 og 7.5.2018 
Vedlegg 8 Fagdag om studiekvalitet – innlegg Raaheim UiB 
Vedlegg 9 Aktivitetsplan for LUKU HV 2019 – Pedagogiske fagdager og lunsjer 
Vedlegg 10 Fagråd; mandat og referat fra 4.12.2017 
Vedlegg 11 Samarbeidsavtale NAV med mandat for Koordinatforum 
Vedlegg 12 Referat fra Koordinatorforum NAV 19.9.2019 
Vedlegg 13 Advisory Board – medlemmer pr. 12.11.2019 
Vedlegg 14 Møtereferat advisory board 24.5.2019 og 11.10.2019 
Vedlegg 15 Organisering av programutvalget ved HV – avdelingsstyremøte 24.9.2019 
Vedlegg 16 Programutvalget barnevern – referat 29.11.2019 
Vedlegg 17 Personalseminar HV 30-31.1.2018 og personalseminar 4-5.4.2019 
Vedlegg 18 Referater fra møte med studentrådet og ledelsen på HV – 8.4 2019 og 29.8.2019 
Vedlegg 19 Program Internasjonal uke, avd. HV – uke 4 2020 
Vedlegg 20 Praksisteam med mandat og funksjonsbeskrivelse for praksiskoordinator 
Vedlegg 21 Veilederkurs 20-21.11.2019. Program 
Vedlegg 22 Etablering – veilederutdanning. Intern saksforberedelse 27.11.2019 
Vedlegg 23 Skrivekveld for førsteårsstudenter 
Vedlegg 24 Rapport fra skrivekveld for førsteårsstudenter 11.9.2019 
 
Vedlegg 106: Mandat for programutvalg 
Vedlegg 506: Delegasjonsreglement for Høgskolen i Østfold 
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2. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (3) 
Institusjonen skal ha ordninger for systematisk å kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i forskrift 
om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-4 og kapittel 2 i 
denne forskrift. 

2.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon 

Avdelingen kontrollerer jevnlig at studieprogrammet tilfredsstiller kravene i gjeldende forskrift, i 
tillegg til at Bachelorstudium i barnevern både har vært underlagt nasjonalt tilsyn og for tiden er 
underlagt nasjonale utviklingsprosjekter.  
 
Studieplaner blir revidert på årlig basis i fagmiljøet og i prosessen er det løpende dialog mellom 
studieleder, emneansvarlige, fagmiljøet og studieadministrasjonen om studiets faglige innhold, 
som læringsutbytte, undervisnings- og læringsformer og vurderingsordninger. Arbeidet 
dokumenteres i en studieplanrevisjonsrapport (tidligere arbeidsbok) (vedlegg 25). Det 
gjennomføres også statusmøter mellom avdelingen og studiedirektøren om studieplanrevisjonen, 
møtereferatet har blitt vedlagt studieplanrevisjonsrapport/arbeidsbok. Avdelingens faglige ledelse 
er ansvarlig for kvalitetssikring av faglig innhold og studiedirektøren kvalitetssikrer 
forvaltningsmessige hensyn i henhold til høgskolens bestemmelser om studieplanrevisjon 
(vedlegg 405).   
 
Alle studietilbud er underlagt høgskolens ordning med periodisk programevaluering (vedlegg 302). 
Bachelor i barnevern er planlagt evaluert våren 2022 i henhold til høgskolens syklus for periodiske 
programevalueringer (vedlegg 303).  
 
NOKUT førte tilsyn med studieprogrammet i 2015, som del av et nasjonalt tilsyn med alle 
bachelorgradsutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie (BSV) (vedlegg 26). I 
forbindelse med tilsynet ble det rapportert på alle kravene i studietilsynsforskriften. I sluttrapport 
fra NOKUT fra 2018 fremgår det at NOKUT avslutter tilsynet med BSV-utdanningene, til tross for at 
noen av kravene i forskriften ikke er oppfylt. Dette ble gjort under forutsetning av at dette tas med i 
det påfølgende arbeidet med implementering av ny rammeplan og retningslinjer (vedlegg 27). Se 
for øvrig kapittel 4 for nærmere omtale av hvordan rapporten er fulgt opp.    
 
Kunnskapsdepartementet har vedtatt nye, nasjonale retningslinjer for helse- og 
sosialfagutdanningene (RETHOS), som er del av et nytt styringssystem. Fra studieåret 2020-2021 
skal Bachelorstudium i barnevern følge nye nasjonale retningslinjer, etter forskrift om felles 
rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og nasjonale retningslinjer for bachelor i barnevern. 
Avdelingen har organisert arbeidet i en prosjektorganisering der representanter fra ledelse, 
fagansatte, studenter, praksisfelt og studieadministrasjon er involvert, og hvor alle momenter i 
aktuelle forskrifter gjennomgås (vedlegg 28). De nye retningslinjene har også vært diskutert i 
Fagrådet (vedlegg 29).  
 
Dekan og studieleder kontrollerer jevnlig og sikrer at kravene til fagmiljø er oppfylt, og avdelingens 
samlede fagmiljø rapporteres som del av avdelingens kvalitetsrapport (vedlegg 30). Rapporten gir i 
tillegg en beskrivelse av det samlede arbeidet som er gjort knyttet til utdanningskvaliteten i 
avdelingen. Det er utlyst to stillinger ved bachelor i barnevern i 2019 med spesifikke krav for å sikre 
nødvendig kompetanse (vedlegg 31). Studieleder gjennomfører årlige medarbeidersamtaler med 
ansatte i studieprogrammet hvor kompetanseutvikling er ett av temaområdene (vedlegg 32). 
Fagansatte kan søke tildeling av FoU-tid etter avdelingens gjeldene kriterier (vedlegg 33). 
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Avdelingsledelsen har i tillegg systematisk dialog med høgskoleledelsen gjennom intern 
styringsdialog (vedlegg 34-35) og dialogmøte om studieportefølje og måltall (vedlegg 909).   

2.2 Oversikt over nummererte vedlegg  

Vedlegg 25 Arbeidsbøker for studieplanrevisjon. Studieår 2018/2019 og 2019/2020.  
Vedlegg 26 Tilsvar i forbindelse med sakkyndig vurdering 
Vedlegg 27 Avslutning av tilsyn med BSV-utdanningene og oversendelse av rapport   
Vedlegg 28 Studieplan 2020 - prosjektdirektiv 
Vedlegg 29 Referat fra møte Fagråd 12.4.2019 
Vedlegg 30 Avdelingens kvalitetsrapport 
Vedlegg 31 Utlysningstekst barnevernspedagog 
Vedlegg 32 Mal medarbeidersamtale 
Vedlegg 33 FoU søknadsskjema 
Vedlegg 34 Referat fra intern styringsdialog HS 2018 
Vedlegg 35 Referat fra intern styringsdialog HV 2019 
 
Vedlegg 302 Mandat for periodisk programevaluering 
Vedlegg 303 Syklus for periodisk programevaluering 2017-2022 
Vedlegg 405 Bestemmelser om studieplanrevisjon ved Høgskolen i Østfold 
Vedlegg 909 Fremdrifts- og møteplan høst 2019 – sak om studieportefølje og måltall studieåret 
2020-2021 
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3. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (4) 
Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere kvaliteten i alle 
studietilbud. 

3.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon  

Bachelorstudium i barnevern innhenter informasjon fra flere ulike kilder for å vurdere kvaliteten i 
utdanningen, både i hvert enkelt emne, i praksisstudier og i totalvurderingen av studietilbudet.  
 
Det arrangeres oppstartseminar i første semester i den hensikt å gi studentene en introduksjon til 
barnevernfaglige temaer og bygge sosiale relasjoner mellom studenter og ansatte. Studentenes 
evalueringer indikerer at dette er et faglig godt seminar (vedlegg 36).  
 
Emneansvarlige gjennomfører studentevalueringer i studiets emner (vedlegg 37) som en del av 
den systematiske kvalitetsvurderingen, og oppfølging av resultatene skal inngå når emneansvarlig 
utarbeider sin emnerapport (vedlegg 38).  
 
Studiebarometeret er en viktig kilde til informasjon om hvordan studentene opplever kvaliteten på 
studiet, og vurdering av resultatene skal inngå i studieprogramrapporten som studieleder skal 
utarbeide i henhold til revidert kvalitetssystem. Bachelor i barnevern fikk dårligere resultater i 
Studiebarometeret 2018 enn foregående år, og det ble derfor iverksatt flere tiltak som viser 
positive resultater i 2019 (vedlegg 38). Se kapittel 4 for nærmere omtale av hvordan resultatene er 
fulgt opp.     
 
Avdelingen innhenter rapporter fra studenter som har vært på utvekslingsopphold og disse 
gjennomgås fortløpende med tanke på kvalitetsforbedrende tiltak i arbeidet med 
internasjonalisering (vedlegg 39).  
 
Kontakt med, og tilbakemeldinger fra, praksisfeltet gjøres på ulike nivåer. Før hver praksisperiode 
inviteres praksisveiledere til praksisseminar hvor det både legges til rette for faglige forberedelser 
og diskusjoner. Det er også en viktig møteplass mellom studenter, skoleveileder og praksisveileder 
(vedlegg 40). Det er gjennomført samarbeidsprosjekter for å styrke samarbeidet mellom 
praksistilbydere i barnevernstjenesten og høgskolen, og for å sikre et best mulig innhold i 
praksisdelen av studiet (vedlegg 41). 
 
Studieprogrammet får tilbakemeldinger gjennom flere fora med eksterne representanter som 
Fagråd (vedlegg 10), Koordinatorforum NAV (vedlegg 11-12), praksisforum, barnevernstjenesten 
Fredrikstad kommune, og Advisory Board (vedlegg 13-14).  
 
Tall fra DBH viser at studiet har bra studentrekruttering og god gjennomstrømming (vedlegg 42).  
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3.2 Oversikt over nummererte vedlegg  

Vedlegg 10 Fagråd; mandat og referat fra 4.12.2017 
Vedlegg 11 Samarbeidsavtale NAV med mandat for Koordinatforum 
Vedlegg 12 Referat fra Koordinatorforum NAV 19.9.2019 
Vedlegg 13 Advisory Board – medlemmer pr. 12.11.2019 
Vedlegg 14 Møtereferat advisory board 24.5.2019 og 11.10.2019 
Vedlegg 36 Oppstartsseminar Solhaug 
Vedlegg 37 Emneevalueringer eksempler  
Vedlegg 38 Emnerapporter 
Vedlegg 39 Studiebarometeret – 2018 og 2019 
Vedlegg 40 Studentrapport utveksling 
Vedlegg 41 Invitasjon til praksisforberedende seminar 
Vedlegg 42 Rapport fra samarbeidsprosjekt – Samspill i praksis 
Vedlegg 43 Studenttall DBH-registrering – gjennomstrømming 
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4. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (5) 
Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt 
sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid. 

4.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon  

I studieprogrammet gjøres det fortløpende kvalitetsforbedrende arbeid på områder der sviktende 
kvalitet avdekkes. Det foretas løpende evaluering, vurderinger og dialog med studenter, praksisfelt 
og andre aktører for å utvikle kvaliteten i utdanningen.  
 
Det pågår for tiden en omfattende revisjon av studieprogrammet. Nye nasjonale retningslinjer for 
helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) med tilhørende forskrifter, i kombinasjon med 
tilbakemeldinger fra NOKUTs tilsyn av studieprogrammet i perioden 2015-2018, har til sammen 
dannet et godt grunnlag for å utvikle studietilbudet videre. I arbeidet med ny studieplan (vedlegg 
44) har det vært lagt vekt på kvalitetsforbedrende endringer etter innspill fra NOKUTs sakkyndig 
komité, blant annet har læringsutbyttene blitt betydelig endret (vedlegg 27). Tilbakemeldinger fra 
studenter, programutvalg og fagfellevurdering av studieprogrammet har også vært en naturlig del 
av revisjonsprosessen (vedlegg 16 og 45).  
 
Resultatene fra Studiebarometeret har en fast oppfølgingssyklus ved avdelingen (vedlegg 46). I 
2017 var resultatene fra Studiebarometeret for barnevern dårligere enn tidligere år og dette ble 
diskutert med det aktuelle kullet (vedlegg 47). Tilbakemeldingene fra studentene synliggjorde at 
det var forhold knyttet til studieprogrammet de ikke var like fornøyd med. Emneansvarlige og 
studieleder har tatt hensyn til en del av tilbakemeldingene i revisjon av studieplan. Koordinator vil 
også forsøke å imøtekomme tilbakemeldingene fra studentene som kom frem i kullets time, når 
det gjelder gjennomføring og matching av mentor og barn.   
 
Studenter har gitt tilbakemelding i emneevaluering høsten 2019 om at det har vært for mange 
forskjellige fagpersoner involvert i seminarer. Dette vil man forsøke å løse ved at færre fagpersoner 
får ansvar for å planlegge og gjennomføre seminarer i enkelte emner.  
 
Resultatene fra en spørreundersøkelse om trivsel gjort av studenter i kull 2017 på Bachelorstudium 
i barnevern, vil bli presentert og diskutert på møte i programutvalget i februar 2020 (vedlegg 16).  
 
 

4.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 16 Programutvalget barnevern – referat 29.11.2019 
Vedlegg 27 Avslutning av tilsyn med BSV-utdanningene og oversendelse av 
Vedlegg 44 Utkast til ny studieplan for barnevern pr. 8.1.2020 
Vedlegg 45 Fagfellevurdering (Raaheim) 
Vedlegg 46  Gjennomgang av resultater fra Studiebarometeret 
Vedlegg 47 Referat kullets time BVP kull 18, 7.5.2019 
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5. Vedlegg 
 
Alle dokumenter det er referert til i leseveiledninger og vedleggslister ovenfor finnes vedlagt i 
løpende nummerrekkefølge fra og med neste side. Starten på hvert vedlegg er merket med 
vedleggsnummer i øvre høyre hjørne. 
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