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Arkivsak-dok: 18/00513-89 Arkivkode: 011 
Saksbehandler: Tonje Torgan Engebretsen 

Saksgang: Møtedato: 
Avdelingsstyre - Avdeling for helse og velferd - 
HV 

28.05.2019 

NY ORGANISERING - AVDELING FOR HELSE OG VELFERD 

Forslag til vedtak/innstilling 
Avdelingsstyret vedtar ny faglig organisering av avdeling for helse og velferd. 

Saksframstilling 

Det vises til avdelingsstyresak 3/19 og 12/19. 

Konklusjonen i sak 12/19 er at dagens organisering bør endres slik at studieledere 
får rimelig store ansvarsområder, et rimelig kontroll-/ledelsesspenn og 
arbeidshverdag. Funksjonen som programansvarlig videreføres ikke.  

Lederressursene som brukes i dagens organisasjonsmodell er 7,8 årsverk, det 
forventes at denne ressursen ikke økes i forslaget til ny organisering. I den foreslåtte 
modellen brukes 7,4 årsverk til ledelse. 

Viktige momenter til nye organisering: 

- Sikre en tydelig programledelse med studieledere som har både det faglige, 

økonomiske og personellmessige ansvaret. 

- Studieledere har et rimelig kontroll-/ledelsesspenn. 

- Studieleder er programledelsen. 

- Studieledere koordinerer emnene i samarbeid med emneansvarlige 

- Rollen som emneansvarlig styrkes ved at det avsettes noe mer tid til 

oppgaven. Dette er i tråd med evaluering av programansvarlig funksjonene. 

- Funksjonsbeskrivelsen for emneansvarlig gjennomgås og revideres. 

- Videreutdanningene legges under hver studieleder 

- Modellen med gjennomgående studieforløp videreføres fra 

omorganiseringsprosjektet i 2016/17. 

Vedlegg 1
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Helse/sykepleie flere muligheter til organisering med to/tre studieledere: 
 

1. En studieleder med ansvar for første studieår. En studieleder med ansvar for 2 

og tredje studieår. 

2. To studieledere med ansvar for hver sine kull.    

3. To studieledere med ansvar for bestemte emner, fordelt emnene. 

4. En studieleder med ansvar for praksisstudiene. En studieleder med ansvar for 

teoriemner. 

5. Tre studieledere med ansvar for hvert sitt årskull. Forutsetter studieledere i 

70% stilling. 

6. Tre studieleder med ansvar for bestemte emner. Forutsetter studieledere i 70 

% stilling. 

 
Med bakgrunn i de 6 alternativene, har mulige ledelsesmodeller vært diskutert på 
lærermøtet for Helse. Alternativ 1. ser ut til å være en løsning mange vil gå inn for. 
Videre-/masterutdanninger legges til studieleder med ansvar for første studieår. 
 
I det første utkastet til ny organisering som ble presentert, ble videreutdanninger og 
mastergradsutdanninger plassert under en studieleder. Gjennomgående studieforløp 
var et viktig prinsipp i omorganiseringsprosjektet i 2016/17. Vurderingen er at det er 
viktig å opprettholde en sammenheng mellom bachelor- og masterprogrammene og 
også med videreutdanningene som kobles til de ulike studieretningene. 
 
Prinsippene for ny organisering og ledelsesmodell har blitt presentert på 
personalmøter og på personalseminaret. Forslaget er diskutert med høgskoledirektør 
og HR-direktør. 
 
Vedlagt ligger forslag til organisering av studiene.  
 
Se tidligere ressursbruk til ledelse i vedlegget.  
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Vedlegg 1. Ressursberegning til ledelse 2017: 
 

 

Ressursberegninger faglig organisering avd. HS

Eksisterende modell Ny modell

Toppledelse Toppledelse

Dekan 1,0 årsverk Dekan 1,0 årsverk

Studieledere 3,0 årsverk Prodekan utdanning (ingen FoU tid i utgangspunktet) 1,0 årsverk

FoU-leder 0,5 årsverk Prodekan FoU (egen FoU-tid 30%) 0,7 årsverk

Leder av LUKU 0,3 årsverk Studeieledere 2,0 årsverk

Totalt toppledelse 4,8 årsverk Totalt - toppledelse 4,7 årsverk

Ledelse av studieprogram Ledelse av studieprogram

ABSV BA i sykepleie heltid (2 ganger 40%) 0,8 årsverk

 * 4 heltidsprogrammer a 20% 0,8 årsverk BA i vernepleie heltid 0,3 årsverk

 * Deltid vernepleie 10 - 20% 0,1 årsverk BA i barnevern 0,3 årsverk

 * Videreutdanning overgrep/tiltak (130 timer) 0,08 årsverk BA i sosialt arbeid 0,3 årsverk

BA i arbeids- og velferdsfag 0,3 årsverk

Bachelor sykepleie - fagkoordineringsressurs

 * Sykepleiefag (490 timer) BA i vernepleie deltid 0,1 årsverk

 * Medisin og naturvitenskap (210 timer)

 * Samfunnsfag (120 timer) 0,49 årsverk AAIO 0,2 årsverk

 * Videreutdanninger - 60 stp =  AAIO 0,20 årsverk Vold/tiltak 0,1 årsverk

 * Videreutdanninger - 30 stp = 100 timer (3 stk) 0,18 årsverk

Psykisk helsearbeid, videreutdanning 0,1 årsverk

 * Master i sykepleie 0,2 årsverk

Master i sykepleie 0,2 årsverk

EVU Master i psykososialt arbeid 0,2 årsverk

 * Master  150 timer - 2 stk 0,18 årsverk Master i samordning av helse- og velferdstjenester 0,2 årsverk

 * Videreutdanning i psykisk helsearbeid (1. gang) - 200 timer 0,12 årsverk

Sum ledelse av studieprogram 2,34 årsverk Sum ledelse av studieprogram 3,1 årsverk

Sum faglig ledelse 7,14 årsverk Sum faglig ledelse 7,80 årsverk

Totalt viser sum faglig ledelse en økning på 0,66 årsverk i ny faglig modell i forhold til nåværende ressursbruk
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MØTEPROTOKOLL 

Avdelingsstyre - Avdeling for helse og velferd - HV 

Dato: 28.05.2019 kl. 13:15 
Sted: Møterom Fredrikstad A120 
Arkivsak: 19/00001 

Tilstede: Eli-Anne Skaug (leder), Terje Grøndahl (Dekan, medlem), Egil 
Bekkhus (medlem), Linda Tanutra Jonassen 
(studentrepresentant), Hoger Amin Karadaki (medlem)  

Møtende 
varamedlemmer: 

Ingrid Femdal (varamedlem) for Kristin Myhre (medlem i 
permisjon). 

Forfall: Liv-Solveig Tvete (nestleder), Kristin Myhre (medlem i permisjon) 

Andre: Kirsti Lauvli Andersen (Prodekan Utdanning, observatør), Randi 
Magnus Sommerfelt (Studieleder Helse, observatør) 

Protokollfører: Tonje Torgan Engebretsen (Økonomi SSAF, observatør) 

SAKSKART Side 

Vedtakssaker 

10/19 
18/00513-
86 

Godkjenning av innkalling til dagens møte og protokoll 
fra avdelingsstyremøte 02.04.2019. 

2 

11/19 
18/00513-
87 

Økonomirapport 1. tertial 2019 3 

12/19 
18/00513-
88 

Årsplan 2019 - Statusrapportering 3 

13/19 
18/00513-
89 

Ny organisering - Avdeling for helse og velferd 4 

Orienteringssaker 

16/19 
18/00513-
90 

Referat fra IDF-møte 27.05.2019 5 

Vedlegg 2
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17/19 
18/00513-
91 

Protokoller fra Høgskolestyrets møter 12.03.19, 26.03.19 
og 04.04.19 

5 

18/19 
18/00513-
92 

Tilstandsmelding 2018 og kort referat fra intern 
styringsdialog 

5 

19/19 
18/00513-
93 

Forslag til møteplan – Avdelingsstyret Høsten 2019 og 
Våren 2020 

5 

20/19 
18/00513-
94 

Diverse orienteringer 28.05.19 5 

21/19 
18/00513-
95 

Eventuelt 28.05.19 6 

 
 
Høgskolen i Østfold, Studiested Fredrikstad, Avdeling for helse og velferd, 
28.05.2019 
 
 
 

10/19 Godkjenning av innkalling til dagens møte og protokoll fra 
avdelingsstyremøte 02.04.2019. 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Avdelingsstyre - Avdeling for helse og 
velferd - HV 

28.05.2019 10/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Avdelingsstyret godkjenner innkalling til dagens møte og protokoll fra 
avdelingsstyrets møte 02.04.2019. 
 
 
Møtebehandling 
Kommentar, sak 14/19; Ledelsen orienterer. Øverst på side 5; hva menes med 
«arbeidslivsportalen muliggjør elektronisk vurdering av praksisdokumenter»?  
 
På nåværende tidspunkt eksisterer det ikke et system for elektronisk vurdering av 
praksisdokumenter på portalen.  
 
Burde vært endret til: «Det er avhold møte om arbeidslivsportalen: 
https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/ (økt kvalitet på praksisgjennomføring, 
standardisering av prosesser. Avdelingens arbeid mot å få digitalisert 
praksisdokumenter fortsetter.  
 
Vedtak  
Avdelingsstyret merker seg kommentaren over. Avdelingsstyret godkjenner innkalling 
til dagens møte og protokoll fra avdelingens møte 02.04.19. 
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11/19 Økonomirapport 1. tertial 2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 

2 Avdelingsstyre - Avdeling for helse og 
velferd - HV 

28.05.2019 11/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Avdelingsstyret tar avdelingen økonomirapport 1. tertial 2019 til etterretning.  
 
 
Møtebehandling 
Orientering om periodens økonomiske resultat ved Tonje T. Engebretsen. 
Avdelingen har hatt høyere kostnader knyttet til lønn og godtgjørelse i perioden; kr 
1,6 millioner mer enn budsjettert. Viser til saksfremstilling for flere detaljer.  
 
I periodene fremover bør avdelingen følge med på lønnskostnadenes videre 
utvikling, både bruken av overtid (faste ansatte) og midlertidig ansatte 
(gjesteforelesere, timelærere, andre engasjerte). Det vil bli utarbeidet 
økonomirapporter for lønnskostnader som sendes til studieledere hver måned.  
 
Vedtak  
Avdelingsstyret tar økonomirapporten 1. tertial 2019 til etterretning.  
 
 

12/19 Årsplan 2019 - Statusrapportering 
Behandlet av Møtedato Saknr 

3 Avdelingsstyre - Avdeling for helse og 
velferd - HV 

28.05.2019 12/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Avdelingens statusrapport for Årsplan 2019 tas til etterretning. 
 
 
Møtebehandling 
Dekan orienterer om status på tiltakene i Årsplanen.  
 
Vedtak  
 
Avdelingsstyret tar statusrapporten til etterretning.  
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13/19 Ny organisering - Avdeling for helse og velferd 
Behandlet av Møtedato Saknr 

4 Avdelingsstyre - Avdeling for helse og 
velferd - HV 

28.05.2019 13/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Avdelingsstyret vedtar ny faglig organisering av avdeling for helse og velferd.  
 
 
Møtebehandling 
Dekan orienterer om innholdet i saksfremstillingen, herunder løsning for bachelor 
sykepleie og praksisteamet under ledelse av Prodekan Utdanning.  
 
Innspill / kommentarer fra avdelingsstyret:  

- Funksjonsbeskrivelsen for emneansvarlige gjennomgås og revideres; 
under dette punket ønsker ledelsen å tydeliggjøre emneansvarliges 
arbeidsoppgaver, samt å sette av mer tid i arbeidsplanene til disse 
oppgavene. Det er ikke tenkt at emneansvarlige skal få flere oppgaver enn de 
utfører i dag. Studieleder skal med ny organisering være tettere på studiene; 
herunder mer involvert i studieplanene og i mer direkte kontakt med studiene. 

- Hvordan skal studielederrollen bekles: ledelsen kommentere at de vurderer 
ulike løsninger. Dette er åremålsstillinger. Høgskolen ønsker ikke interne 
utlysninger. Ekstern utlysning er å foretrekke. De som har studielederrollen i 
dag fortsetter ut åremålsperioden. Ledelsen vil sette i gang 
ansettelsesprosesser så fort vedtak er sluttet. Nåværende studieledere vil 
fungere som ledere inntil nye studieledere overtar for noen studier.   

Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Avdelingsstyret vedtar ny faglig organisering av avdeling for helse og velferd.  
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Orienteringssaker 
 

Saknr Arkivsak Tittel 
16/19 18/00513-90 Referat fra IDF-møte 27.05.2019 

 
Referatet ble sendt ut i forkant av møtet.  
 
Avdelingsstyret tar referatet til orientering.    
 

17/19 18/00513-91 Protokoller fra Høgskolestyrets møter 12.03.19, 
26.03.19 og 04.04.19 
 
Avdelingsstyret tar protokollene til orientering.  
 

18/19 18/00513-92 Tilstandsmelding 2018 og kort referat fra intern 
styringsdialog 
 
Dekan orienterer om intern styringsdialog som ble 
avhold 24. april. Stikkord fra orienteringen: gode 
søkertall (positiv trend på BA og nedadgående 
trend på MA), utfordringer knyttet til 
praksisgjennomføring (lav score i 
studiebarometeret), det er for få innreisende 
studenter ved avdelingen, avdelingen bør ha flere 
publiseringer opp mot PhD-satsing og flere 
søknader om eksterne forskningsmidler: avdelingen 
bruker flere årsverk til FoU men inntektene øker 
ikke i samme takt, implementere rutiner for kvalitet 
på undervisning ved avdelingen 
 
Avdelingsstyret tar tilstandsmelding 2018 og 
orientering fra intern styringsdialog til orientering.  
 

19/19 18/00513-93 Forslag til møteplan - Avdelingsstyremøter Høsten 
2019 og Våren 2020 
 
19.09.19 passer det ikke med personalmøte 
grunnet annet arrangement i regi av 
Forskningsdagene. Dekan foreslår nytt tidspunkt for 
første personalmøte høsten 2019: onsdag 18.09. 
2019.  
 
Avdelingsstyret tar forslag til møtedatoer til 
orientering.  
 

20/19 18/00513-94 Diverse orienteringer 28.05.2019 
 

A) Studentene orienterer: avhold siste 
studenttillitsvalgtmøte, suksess med 
matpakkeuken – planlegger en ny 
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matpakkeuke til høsten. Suksess med 
debattkveld. Arrangeres loppemarked 
(boksalg) før sommeren, 4. juni, samt til 
høsten. Avgangsseremoni: studentene 
etterspør flere plasser til avgangsseremonien 
og orienterer om at det har vært dårlig 
tilbakemelding på tildeling av restplassene. 
Hvorfor kan ikke avgangsseremonien 
avholdes i et større lokale da det er 
plassmangel hvert år? Kongstenhallen blir 
foreslått av studentene som et alternativ.  

 
B) Ledelsen informerer: pågår intervjuer – 

utlyste stillinger (bl.a. vikarer på velferd), KD 
forslag til nasjonale retningslinjer avansert 
klinisk allmennsykepleie: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/h
oring--forslag-til-forskrift-om-nasjonal-
retningslinje-for-masterutdanning-i-avansert-
klinisk-allmennsykepleie/id2632551/ 
Vil gi spesialistgodkjennelse. Muligheter for 
HV til å omforme egen master inn mot 
spesialistgodkjennelse. Prodekan utdanning 
representert i arbeidsgrupper: språkpolitiske 
retningslinjer, universell utforming. 
Studieleder Helse informerer om at tildeling 
av FoU-tid er klar, basert på nye kriterier.  

 
 

21/19 18/00513-95 Eventuelt 28.05.19 
 
Ingen saker til eventuelt.  
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Prodekan - utdanning

Fra august 2017 vil nåværende Avdeling for helse- og sosialfag ta i bruk en ny organisasjonsmodell.  Den nye avdelingen får navnet Avdeling for
helse- og velferd og avdelingen har nå ledig stilling som prodekan utdanning.  Prodekan utdanning ansettes for en åremålsperiode på 4 år med
mulighet for ansettelse i ytterligere to åremålsperioder etter ny utlysning av stillingen.

Prodekan utdanning inngår i avdelingens strategiske ledergruppe og er dekanens stedfortreder i dennes fravær.  Prodekanens myndighet er
delegert fra dekanen og stillingen rapporterer til dekan.

Arbeids- og ansvarsområder

oppfølgingsansvar sammen med avdelingens ledergruppe for avdelingens studieportefølje og at denne ivaretar og videreutvikler
avdelingens profil
ha en sentral rolle i avdelingens strategiske og operative tilnærming til utdanningene - herunder praksisstudiene - og prosessene rundt
pedagogisk utvikling, kvalitetessikring-/tilsyn, samt evalueringer
lede arbeidet med å sikre tverrfaglig ressursutnyttelse og fagutvikling mellom studieretningene og mellom studieretningene og HiØ
VIDERE
lede avdelingens utdanningskvalitetsutvalg (LUKU) og være operativ mot studiene og bidra til  å utvkle et systematisk arbeid med
studiekvalitet i nær dialog med studielederne
lede avdelingens arbeid med internasjonalisering og utvikle emner på engelsk
videreutvikle systemer for gjennomføring av forskningsbasert undervisning
i samarbeid med avdelingens ledergruppe, drive overordnet strategisk og langsiktig kompetanseutvkling/- planlegging for å sikre at
avdelingen samlet til enhver tid har rett kompetanseprofil
utvikle og følge opp HiØs kvalitetssystemer for å sikre høy kvalitet i utdanningen

 Kvalifikasjonskrav

høy vitenskapelig kompetanse innen ett eller flere av avdelingens sentrale fagområder
relevant ledererfaring, gjerne fra tilsvarende sektor
god muntlig og skriftlig kommunikasjons- og fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

I tillegg vektlegger vi:

erfaring fra utdanningsledelse
erfaring fra studieutvikling
erfaring med bruk av digitale læringsressurser
erfaring med evalueringsarbeid

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi vektlegger også dine evner til:

å inspirere og være en teambygger
å kommunisere med og følge opp mennesker
å legge tilrette for avklaring og oppfølging av mål og resultatkrav
å ta initiativ, planlegge, prioritere og legge tilrette for utvikling
strategisk tenkning

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som 1474 dekan, for tiden kr 617 800 - 790 100. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi lover
• et engasjert og faglig miljø i utvikling
• gode velferdsordninger
• gode pensjons- og lånemuligheter gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.

Høgskolen i Østfold er en IA-bedrift og legger vekt på mangfold. Vi oppfordrer alle kandidater som er kvalifisert til stillingen om å søke jobb hos
oss, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Kontaktperson

Dekan Mona Jerndahl Fineide
Tlf:415 20 750
E-post: mona.j.fineide@hiof.no

Innsending av søknad

Søknad med vedlegg skal sendes elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk
eller engelsk.

Dersom du ønsker konfidensiell behandling av din søknad, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få
informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.
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Vi vil gjerne ha deg med på laget. Benytt søknadsskjema på denne siden for å sende inn søknad og CV

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som
Oslo og Gøteborg. 

Vi er en høgskole i vekst og utvikling som legger vekt på tett og godt samarbeid på tvers av fagmiljø og nærhet til våre studenter. Vi har en solid
posisjon i næringslivet med gode relasjoner til våre lokale og regionale partnere. Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor- og masternivå,
med utgangspunkt i aktuell forskning.

Jobbnorge-ID: 134915, Søknadsfrist: 23.04.2017, Kundens referanse: 17/00487

Utlysningstekst (134915).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 4. desember 2019 kl. 09:44 Side 2 / 2
14



Prodekan - FoU

Om stillingen
Fra 1. august 2019 er det ledig stilling som Prodekan FoU ved Avdeling for helse og velferd for en periode på 2 år.

Prodekan FoU inngår i avdelingens strategiske ledergruppe. Deler av arbeidstiden er avsatt til egen forskning og fagutvikling. Prodekan
rapporterer til dekan.

Arbeidsoppgaver
lede avdelingens FoU-utvalg
utvikle og følge opp avdelingens FoU-strategi
stimulere til aktiviteter innen avdelingens satsingsområder og i FoU-grupper
informere om og bistå med søknader til forskningsmidler
følge opp forskningsaktivitetenes kvalitet og omfang i samarbeid med forskningsenheten
følge opp at informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter følger lover og normer
bidra til å utvikle støttefunksjoner for forskningsvirksomheten
stimulere til at det skapes internasjonale forskernettverk og samarbeid med brukergrupper
stimulere til utadrettet forskningssamarbeid av strategisk art
drive utadrettet formidling av avdelingens forskningsvirksomhet
være en pådriver for utvikling og gjennomføring av forskningsbasert utdanning
bidra til at studentene tar del i det akademiske fellesskap
følge opp ansatte i kompetanseløp i samarbeid med studieleder
i samarbeid med avdelingens strategiske ledergruppe, drive strategisk og langsiktig kompetanseutvikling/-planlegging for å sikre at
avdelingen har rett kompetanseprofil

Kvalifikasjonskrav
faglige kvalifikasjoner som professor innen ett av avdelingens fagområder, eventuelt førsteamanuensis innen ett av avdelingens
fagområder
god muntlig og skriftlig kommunikasjons- og framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Ønsket erfaring:

solid forskningskompetanse/-erfaring både nasjonalt og internasjonalt
erfaring fra utvikling og ledelse av forskningsstrategier og aktiviteter
erfaring fra utarbeidelse av eksternt finansierte søknader

Vi vektlegger også dine evner til:

å inspirere og være en teambygger
å kommunisere med og å følge opp mennesker
å legge til rette for avklaring og oppfølging av mål og resultatkrav
å ta initiativ, planlegge, prioritere og legge til rett for utvikling
strategisk tenkning

Vi tilbyr
stillingen lønnes som 1474 dekan, for tiden  kr 617 800 - 790 100. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en
markedsmessig vurdering.
gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse (http://www.spk.no)
positivt og utviklende arbeidsmiljø

Innsending av søknad
Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Beskriv dine kjerneområder innen FoU som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge ved

CV
fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
relevante attester og vitnemål
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Spørsmål om stillingen
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

dekan Terje Grøndahl
tlf: 920 98 887
e-post: terje.grondahl@hiof.no (mailto:terje.grondahl@hiof.no)

Andre opplysninger
Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen
kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en
sammenhengende yrkeskarriere.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg
likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som
Oslo og Gøteborg.

Vi er en statlig høgskole med rundt 7500 studenter og 625 ansatte fordelt på de to studiestedene. Høgskolen har en bred studieportefølje som
spenner over alt fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå. Høgskolen arbeider med å etablere et
doktorgradsprogram innen fagområdet "Det digitale samfunn".

Høgskolen er sterkt regionalt forankret og har et utstrakt samarbeid med både næringsliv og offentlig sektor. Dette samarbeidet er viktig for
utvikling av både høgskolen og regionen. Kjernen i virksomheten vår er å utdanne omstillingsdyktige profesjonsutøvere som samfunnet har
behov for.

Vi bidrar til økt forståelse og skaper debatt regionalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling av
kunnskap.

Jobbnorge-ID: 171399, Søknadsfrist: 26.06.2019, Kundens referanse: 19/00811
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Nr på tiltakÅrsplantiltak 2019 Ansvar Oppstart Frist Status
1 Utdanning
1.1 Implementere HiØs nye kvalitetssystem for

utdanning, herunder bruk av
studentevalueringer, kandidatundersøkelser og
arbeidsgiverundersøkelser på avdelingsnivå

Dekan Aug Des Arbeidet med dette starter i august.
Kvalitetssysstemet vedtas av høgskolestyret i juni

1.2 Etablere modell for kollegaveiledning på
bakgrunn av pilotprosjekt ved studieretning
velferd

Studieledere Juni Okt På bakgrunn av pilotprosjektet gjennomført på
Velferd er det skissert et opplegg og hele kollegiet
er invitert til å delta med påmeldingsfrist 01.06.19.
Tre personer har meldt interesse så langt.

1.3 Gjennomføre prosjektet Studieplan 2020 BA-HV Prodekan Utd Jan Des Arbeidet er godt i gang

1.4 Etablere læringsstøttesenter med faglige
ressurser og opplæring av ansatte

Dekan Feb Okt Det arbeides med lokalisering av senteret internt

1.5 Tilby kurs for å styrke ansattes digitale og
didaktiske kompetanse med fokus på
studentaktive læringsformer i forbindelse med
læringsstøttesenter

Prodekan utd/studieledere
(PULS)

Aug Des Er i dialog med PULS om kurstilbud

1.6 Strategisk vurdering av studieporteføljen med
fokus på masterstudier og etablering av nye
bachelorstudier

Dekan/prodekan U Feb Mars Behandles på høgskolesstyrets seminar i juni

1.7 Utvikle digitale vurderingsskjemaer for
praksisstudier og gjennomføre pilottesting

Praksisteam/Prodekan utd Mars Des Arbeidet er påbegynt, men venter på tekniske
løsninger fra levrandør

1.8 Det gjennomføres tverrfaglig facilitator/operatør
kurs for ansatte ved HV som arbeider med
simulerings som undervisningsmetode

Leder av SSI Feb Mai Kursinvitasjon er sendt ut til fagmiljøene.
Avhengig av påmelding og kostnad for kurs
gjennomføres dette i høstsemesteret.

Vedlegg 4
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1.9 Ferdigstille nettsidene for praksisstudier slik at
entydig informasjon blir formidlet til alle aktører

Praksisteamet Jan Juni

1.10 Utvikle, oppdatere og forvalte porteføljen for
samarbeidsavtaler med praksisfeltet

Dekan/Praksisteamet Jan Nov Arbeidet med nye avtaler starter i august,
forberedelser om typer av avtaler i juni

1.11 Gjennomføre kartlegging av ansattes rolle og
behov for kompetanseheving i praksisoppfølging
av studenter

Prodekan Utd/studieledere Mars Nov Ikke påbegynt

1.12 Gjennomføre kartlegging av læringssituasjoner
fra praksisstudier

Prodekan Utd/praksisteamet Jan Sep

1.13 Gjennomføre prosjektet nytt ferdighets- og
simuleringssenter i tråd med mandatet

Dekan, leder SSI Jan Juni Ivaretatt

1.14 Iverksette tilbud til studenter med behov for
norskopplæring

Prodekan Utdanning Aug Nov Det er gjennomført møte med SiØ råd og helse og
leder av studieverkstedet for å vurdere alternative
tilbud til studentene.

1.15 Gjennomføre tiltak for å øke internasjonalisering
i utdanningen på avdelingssnivå, herunder
fullføre tiltaksplan for å øke antall
utvekslingsstudenter med særlig fokus på
Erasmus+ og ansattmobilitet. Videreføre
arbeidet med å lage engelskspråklige emner inn
i nye studieplaner.

Prodekan Utdanning Jan Des Det er gjennomført internasjonal uke for
studentpromotering. påbegynt kartlegging og
utvikleing av avtaler med europeiske
partnerinstitusjoner. Ansattmobilitet er tatt inn i
medarbeidersamtaler. Det arbeides med
engelskspråklige emner inn i nye studieplaner

2 Formidling
2.1 Tilby kronikkskrivekurs for ansatte og øke

antallet publiserte kronikker og
populærvitenskaplige bidrag på regionale og
nasjonale arenaer

Prodekan FoU Jan Des

2.2 Alle ansatte har oppdatert kompetanseprofil Studieledere Februar Juni Alle ansatte har blitt påminnet både skriftlig og
muntlig i flere omgang der det har vært
nødvendig.
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3 Forskning og utvikling
3.1 Iverksette tiltak for å øke antall

publiseringspoeng med 20%
Prodekan FoU Feb Des

3.2 Forskergruppene lager en strategi for hvordan
gruppen kan innvolvere studenter i forskning

Leder av forskergruppe Mars Sep

3.3 Iverksette tiltak for å øke andelen nasjonale og
internasjonale sampubliseringer

Prodekan FoU Feb Des

3.4 Iverksette tiltak for en tydelig økning av eksterne
inntekter. Øke antall og omfang på innleverte
søknader.

Prodekan FoU Feb Des

3.5 Øke antall forskningspublikasjoner med relevans
for høgskolens ph.d.-satsing «Det Digitale
Samfunn»

Prodekan FoU Feb Des

3.6 Utarbeide en forskningsstrategi for avdelingen Prodekan FoU Feb Mai

3.7 Iverksette tiltak for å øke andelen ansatte med
toppkompetanse

Dekan/Prodekan FoU Feb Juni Det er gjort avtale om toppkompetanseløp

4 Organisasjon, ledelse og forvaltning
4.1 Legge til rette for hospitering i praksisfeltet. Dekan/studieledere Mai Nov Terje har sjekket med HR? Det legges til rette i

arbeidsplanen der det er mulig til hver enkelt der
det er ønske om hospitering

4.2 Gjennomføre trivsel- og miljøtiltak ved
avdelingen

Dekan Feb Des Det er gjennomført trivselfremmende
arrangementer. Sommerfest i juni

4.3 Det opprettes en web side for informasjon og
promotering av SSI og nytt ferdighets og
simuleringssenter på Dreieværste

Leder SSI, Dekan Mars Sep Prosessen er påbegynt
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4.4 Gjennomføre evaluering av faglig organisering
og iverksette tiltak på bakgrunn av evalueringen

Dekan Feb Mai Abeidet er i rute, behandles i avdelingsstyret i mai.

4.5 Etablere systemer for god ressursstyring av
studieprogrammer/undervisningsaktiviteter

Økonomi/studieledere Feb Juni Studieleder Helse har begynt utprøving av et
system der hver emneansvarlig melder
ressursbruk i sitt emne foregående år, og estimert
ressursbruk kommende studieår. Ressursestimatet
brukes blant annet til å regne ut hvor mye FoU-tid
vi har mulighet til å dele ut.

4.6 Etablere nye rutiner for håndtering av
vurderingsdokumenter fra praksisstudier

Adm.sjef Februar Mai Det arbeides på flere områder både med
standardisering av dokumentene og digitalisering
av dem. Vi har også hatt en ekstra ressurs som har
makulert og systematisert mottatte
vurderingsdokumenter.

4.7 Etablere kombinasjonsstillinger både innenfor
kommunal sektor og spesialisttjeneste (etter at
HR har avklart formelle forhold/rammeverk)

Dekan/studieledere Juni Des Terje sjekker
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Avdelingsstyre - Avdeling for helse og

velferd - HV

Dato: 24.09.2019 13:15 

Sted: 

Notat: 

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +4790928375 evt. 

på e-post jan.l.brynildsen@hiof.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

<Sted> 18.09.2019 

For leder i Avdelingsstyre - Avdeling for helse og velferd - HV, Eli-Anne Skaug 

Jan Lorang Brynildsen 

Administrasjonssjef 

Vedlegg 5
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GODKJENNING AV INNKALLING TIL DAGENS MØTE OG 
PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE 28.05.2019 

 

Forslag til vedtak/innstilling 
Avdelingsstyret godkjenner innkalling til dagens møte og protokoll fra 
avdelingsstyrets møte 25.05.2019 
 
Saksframstilling 
Godkjenning av innkalling til dagens møte og protokoll fra avdelingsstyrets møte 
28.05.2019. 
 
Vedlegg: 
Protokoll Avdelingsstyre - Avdeling for helse og velferd - HV 28.05.2019 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Avdelingsstyre - Avdeling for helse og velferd - HV 
 
Dato: 28.05.2019 kl. 13:15 
Sted: Møterom Fredrikstad A120 
Arkivsak: 19/00001 
  
Tilstede:  Eli-Anne Skaug (leder), Terje Grøndahl (Dekan, medlem), Egil 

Bekkhus (medlem), Linda Tanutra Jonassen 
(studentrepresentant), Hoger Amin Karadaki (medlem)  

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingrid Femdal (varamedlem) for Kristin Myhre (medlem i 
permisjon). 

  
Forfall:  Liv-Solveig Tvete (nestleder), Kristin Myhre (medlem i permisjon) 
  
Andre: Kirsti Lauvli Andersen (Prodekan Utdanning, observatør), Randi 

Magnus Sommerfelt (Studieleder Helse, observatør) 
  
Protokollfører: Tonje Torgan Engebretsen (Økonomi SSAF, observatør) 
  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

10/19 
18/00513-
86 
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12/19 
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18/00513-
89 

Ny organisering - Avdeling for helse og velferd 4 

Orienteringssaker 

16/19 
18/00513-
90 

Referat fra IDF-møte 27.05.2019 5 
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Høgskolen i Østfold, Studiested Fredrikstad, Avdeling for helse og velferd, 
28.05.2019 
 
 
 

10/19 Godkjenning av innkalling til dagens møte og protokoll fra 
avdelingsstyremøte 02.04.2019. 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Avdelingsstyre - Avdeling for helse og 
velferd - HV 

28.05.2019 10/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Avdelingsstyret godkjenner innkalling til dagens møte og protokoll fra 
avdelingsstyrets møte 02.04.2019. 
 
 
Møtebehandling 
Kommentar, sak 14/19; Ledelsen orienterer. Øverst på side 5; hva menes med 
«arbeidslivsportalen muliggjør elektronisk vurdering av praksisdokumenter»?  
 
På nåværende tidspunkt eksisterer det ikke et system for elektronisk vurdering av 
praksisdokumenter på portalen.  
 
Burde vært endret til: «Det er avhold møte om arbeidslivsportalen: 
https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/ (økt kvalitet på praksisgjennomføring, 
standardisering av prosesser. Avdelingens arbeid mot å få digitalisert 
praksisdokumenter fortsetter.  
 
Vedtak  
Avdelingsstyret merker seg kommentaren over. Avdelingsstyret godkjenner innkalling 
til dagens møte og protokoll fra avdelingens møte 02.04.19. 
  

25



14/19 Godkjenning av innkalling til dagens møte og protokoll fra avdelingsstyremøte 28.05.2019 - 18/00513-96 Godkjenning av innkalling til dagens møte og protokoll fra avdelingsstyremøte 28.05.2019 : Protokoll Avdelingsstyre - Avdeling for helse og velferd - HV 28.05.2019

 3  

 

11/19 Økonomirapport 1. tertial 2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 

2 Avdelingsstyre - Avdeling for helse og 
velferd - HV 

28.05.2019 11/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Avdelingsstyret tar avdelingen økonomirapport 1. tertial 2019 til etterretning.  
 
 
Møtebehandling 
Orientering om periodens økonomiske resultat ved Tonje T. Engebretsen. 
Avdelingen har hatt høyere kostnader knyttet til lønn og godtgjørelse i perioden; kr 
1,6 millioner mer enn budsjettert. Viser til saksfremstilling for flere detaljer.  
 
I periodene fremover bør avdelingen følge med på lønnskostnadenes videre 
utvikling, både bruken av overtid (faste ansatte) og midlertidig ansatte 
(gjesteforelesere, timelærere, andre engasjerte). Det vil bli utarbeidet 
økonomirapporter for lønnskostnader som sendes til studieledere hver måned.  
 
Vedtak  
Avdelingsstyret tar økonomirapporten 1. tertial 2019 til etterretning.  
 
 

12/19 Årsplan 2019 - Statusrapportering 
Behandlet av Møtedato Saknr 

3 Avdelingsstyre - Avdeling for helse og 
velferd - HV 

28.05.2019 12/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Avdelingens statusrapport for Årsplan 2019 tas til etterretning. 
 
 
Møtebehandling 
Dekan orienterer om status på tiltakene i Årsplanen.  
 
Vedtak  
 
Avdelingsstyret tar statusrapporten til etterretning.  
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13/19 Ny organisering - Avdeling for helse og velferd 
Behandlet av Møtedato Saknr 

4 Avdelingsstyre - Avdeling for helse og 
velferd - HV 

28.05.2019 13/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Avdelingsstyret vedtar ny faglig organisering av avdeling for helse og velferd.  
 
 
Møtebehandling 
Dekan orienterer om innholdet i saksfremstillingen, herunder løsning for bachelor 
sykepleie og praksisteamet under ledelse av Prodekan Utdanning.  
 
Innspill / kommentarer fra avdelingsstyret:  

- Funksjonsbeskrivelsen for emneansvarlige gjennomgås og revideres; 
under dette punket ønsker ledelsen å tydeliggjøre emneansvarliges 
arbeidsoppgaver, samt å sette av mer tid i arbeidsplanene til disse 
oppgavene. Det er ikke tenkt at emneansvarlige skal få flere oppgaver enn de 
utfører i dag. Studieleder skal med ny organisering være tettere på studiene; 
herunder mer involvert i studieplanene og i mer direkte kontakt med studiene. 

- Hvordan skal studielederrollen bekles: ledelsen kommentere at de vurderer 
ulike løsninger. Dette er åremålsstillinger. Høgskolen ønsker ikke interne 
utlysninger. Ekstern utlysning er å foretrekke. De som har studielederrollen i 
dag fortsetter ut åremålsperioden. Ledelsen vil sette i gang 
ansettelsesprosesser så fort vedtak er sluttet. Nåværende studieledere vil 
fungere som ledere inntil nye studieledere overtar for noen studier.   

Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Avdelingsstyret vedtar ny faglig organisering av avdeling for helse og velferd.  
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Orienteringssaker 
 

Saknr Arkivsak Tittel 
16/19 18/00513-90 Referat fra IDF-møte 27.05.2019 

 
Referatet ble sendt ut i forkant av møtet.  
 
Avdelingsstyret tar referatet til orientering.    
 

17/19 18/00513-91 Protokoller fra Høgskolestyrets møter 12.03.19, 
26.03.19 og 04.04.19 
 
Avdelingsstyret tar protokollene til orientering.  
 

18/19 18/00513-92 Tilstandsmelding 2018 og kort referat fra intern 
styringsdialog 
 
Dekan orienterer om intern styringsdialog som ble 
avhold 24. april. Stikkord fra orienteringen: gode 
søkertall (positiv trend på BA og nedadgående 
trend på MA), utfordringer knyttet til 
praksisgjennomføring (lav score i 
studiebarometeret), det er for få innreisende 
studenter ved avdelingen, avdelingen bør ha flere 
publiseringer opp mot PhD-satsing og flere 
søknader om eksterne forskningsmidler: avdelingen 
bruker flere årsverk til FoU men inntektene øker 
ikke i samme takt, implementere rutiner for kvalitet 
på undervisning ved avdelingen 
 
Avdelingsstyret tar tilstandsmelding 2018 og 
orientering fra intern styringsdialog til orientering.  
 

19/19 18/00513-93 Forslag til møteplan - Avdelingsstyremøter Høsten 
2019 og Våren 2020 
 
19.09.19 passer det ikke med personalmøte 
grunnet annet arrangement i regi av 
Forskningsdagene. Dekan foreslår nytt tidspunkt for 
første personalmøte høsten 2019: onsdag 18.09. 
2019.  
 
Avdelingsstyret tar forslag til møtedatoer til 
orientering.  
 

20/19 18/00513-94 Diverse orienteringer 28.05.2019 
 

A) Studentene orienterer: avhold siste 
studenttillitsvalgtmøte, suksess med 
matpakkeuken – planlegger en ny 
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matpakkeuke til høsten. Suksess med 
debattkveld. Arrangeres loppemarked 
(boksalg) før sommeren, 4. juni, samt til 
høsten. Avgangsseremoni: studentene 
etterspør flere plasser til avgangsseremonien 
og orienterer om at det har vært dårlig 
tilbakemelding på tildeling av restplassene. 
Hvorfor kan ikke avgangsseremonien 
avholdes i et større lokale da det er 
plassmangel hvert år? Kongstenhallen blir 
foreslått av studentene som et alternativ.  

 
B) Ledelsen informerer: pågår intervjuer – 

utlyste stillinger (bl.a. vikarer på velferd), KD 
forslag til nasjonale retningslinjer avansert 
klinisk allmennsykepleie: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/h
oring--forslag-til-forskrift-om-nasjonal-
retningslinje-for-masterutdanning-i-avansert-
klinisk-allmennsykepleie/id2632551/ 
Vil gi spesialistgodkjennelse. Muligheter for 
HV til å omforme egen master inn mot 
spesialistgodkjennelse. Prodekan utdanning 
representert i arbeidsgrupper: språkpolitiske 
retningslinjer, universell utforming. 
Studieleder Helse informerer om at tildeling 
av FoU-tid er klar, basert på nye kriterier.  

 
 

21/19 18/00513-95 Eventuelt 28.05.19 
 
Ingen saker til eventuelt.  
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Arkivsak-dok: 18/00513-97 Arkivkode: 011 
Saksbehandler:    
 
Saksgang: Møtedato: 
Avdelingsstyre - Avdeling for helse og velferd - 
HV 

24.09.2019 

 
   

 
 

ENDRING AV SAMMENSETNING AV AVDELINGSSTYRET VED 
AVDELING FOR HELSE OG VELFERD SAMT VALG AV NY LEDER 
OG NESTLEDER 

 

Forslag til vedtak/innstilling 
Avdelingsstyret velger ny leder og nestleder til møtet 
 
 
 
Saksframstilling 
 
 
Avdelingsstyret er sammensatt slik: 
Dekan 
5 UF-representanter 
2 studentrepresentanter 
 
Eli-Anne Skaug går ut av avdelingsstyret siden hun tiltrådte som studieleder for ett år 
fra 1. august i år. Det betyr at første vara som er Ingrid Femdal rykker opp som fast 
medlem i ett år, dvs. for studieåret 2019/2020. 
 
Eli-Anne Skaug var leder av avdelingsstyret. Det må derfor velges ny leder. Liv 
Solveig Tvete er i dag nestleder og det vil være naturlig å foreslå at hun tar over som 
leder og at ny nestleder velges blant de andre UF-medlemmene. 
 
Avdelingsstyret vil heretter bestå av: 
Terje Grøndahl (dekan) 
Liv Solveig Tvete (UF-ansatt) 
Hoger Amin Karadaki (UF-ansatt) 
Kristin Myhre (UF-ansatt) 
Egil Bekkhus (UF-ansatt) 
Ingrid Femdal (UF-ansatt) 
2 studentrepresentanter  
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I tillegg er det følgende varaer for de UF-ansatte: 
1) Trude Tonholm
2) Hadi Strømmen Lile
3) Anna Lydia Svalastog
4) Inger Marie Tjøstolvsen

Terje Grøndahl 
Dekan 
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Arkivsak-dok: 18/00513-98 Arkivkode: 011 
Saksbehandler: Tonje Torgan Engebretsen 
 
Saksgang: Møtedato: 
Avdelingsstyre - Avdeling for helse og velferd - 
HV 

24.09.2019 

 
   

 

ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2019 

Forslag til vedtak/innstilling 
Avdelingsstyret tar avdelingens økonomirapport 2. tertial 2019 til etterretning.  

Vedlegg: 
Vedlegg 1, bev.fin.virk 2. tertial HV 
Vedlegg 2, ordinær drift 2. tertial HV 
Vedlegg 3, Helse 2. tertial HV 
Vedlegg 4, Velferd 2. tertial HV 
Saksframstilling 
 

1. Generelt 
 
Avdelingen har for regnskapsåret 2019 budsjettert med et forventet årsresultat på kr 
600 000 for ordinær drift. (Forventet positiv endring i avdelingens frie kapital).  
 
Regnskapet for ordinær drift viser et regnskapsmessig underskudd på kr 249 852. I 
avdelingens budsjett var det planlagt et underskudd på kr 389 339. Det betyr at 
avdelingen har et resultat som er 139 487 bedre enn budsjettet for ordinær drift.  
For bevilgningsfinansiert virksomhet har vi et regnskapsmessig overskudd på kr 
173 690. 
 
Det at avdelingen ligger bedre an enn budsjettert, både for ordinær drift og for 
bevilgningsfinansiert virksomhet skyldes hovedsakelig større overføringer fra prosjekt 
enn budsjettert, samt at avdelingen har fått høyere tilskudd enn budsjettert i 
forbindelse med forskningssamarbeid.  
 
 

2. Bevilgningsfinansiert virksomhet 
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Vedlegg: 

Vedlegg 1, bev.fin.virk 2. tertial HV 
Vedlegg 2, ordinær drift 2. tertial HV 
Vedlegg 3, Helse 2. tertial HV 
Vedlegg 4, Velferd 2. tertial HV 
Regnskapet for 2. tertial viser et overskudd på kr 173 690, mot det budsjetterte 
underskuddet på kr 2 729 247. 
 
På inntektssiden har vi en merinntekt på kr 1 630 485 som hovedsakelig skyldes ikke 
budsjetterte tilskudd fra stiftelser og organisasjoner for forskningssamarbeid (tre 
stipendiatløp samt ett forskningsprosjekt), kr 1 014 500 hittil i år.   
 
Videre har avdelingen merforbruk på lønn og godtgjørelser, kr 3 624 084. Dette 
inkluderer prosjektarbeid (interne og eksterne prosjekter) samt lønn midlertidig 
ansatte.  
 

4. Oppdragsfinansiert virksomhet 
 
Avdelingen har i perioden mai til august hatt tre oppdragsprosjekter. Det har blitt 
rapportert aktivitet i perioden for ett av prosjektene og dette har utløst ca. 60 000 i 
lønnsmidler til avdelingen. I de resterende prosjektene er det ikke blitt rapportert inn 
aktivitet. Det er ikke blitt avsluttet noen oppdragsprosjekter i inneværende periode.  
 
Avdelingen har fått godskrevet totalt kr 783 220 i lønnsmidler i perioden mai – august 
2019 fra aktivitet som foregår i samarbeid med HIØ-Videre.  
 

5. Ordinær drift (eksklusive praksisprosjekter og andre FoU-prosjekter) 
 
I ordinær drift inngår alle avdelingens budsjettenheter (studieprogrammer) samt 
budsjettenhetene til Sentrer for Simulering og Innovasjon (SSI), Idrettsmedisinsk 
testlaboratorium (IMTL). Ordinær drift tar for seg avdelingens daglige drift og utelater 
prosjekter med øremerkede midler. Kostnader knyttet til timelærere, arbeid med nye 
studieplaner 2020 (RETHOS) og internfinansierte stipendiater er inkludert i ordinær 
drift.  
 
På inntektssiden har vi et budsjettavvik på 41 969 kr. Dette skyldes hovedsakelig 
utsatt inntektsføring for avskrivninger og investeringer hittil i år. 
 
Videre har avdelingen et merforbruk på lønn og godtgjørelser på kr 2 151 696 hittil i 
år.  
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Det ble for regnskapsåret 2019 satt av kr 500 000 til arbeidet med nye studieplaner 
for 2020. Så langt i år er det levert arbeidstimer for totalt kr 901 841, hvorav kr 
162 900 er kostnader knyttet til overtid. Underskuddet blir belastet avdelingens 
resultat for ordinær drift.  
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Budsjettavvik på kontogruppenivå – lønn og godtgjørelser, ordinær drift: 
 

 
 
Kontogruppe 50: (lønn faste ansatte, overtid og mertid faste ansatte) 
Merforbruk på totalt kr 214 682: kostnader knyttet til lønn av faste ansatte er kr 
870 000 lavere enn budsjettert og kostnader knyttet til overtid / mertid faste ansatte 
beløper seg til ca. 1 060 000 kr. Overtid / mertid faste ansatte er ikke budsjettert i 
avdelingens lønnsbudsjett.  
 
Resultatet av årets lønnsoppgjør medfører en økning i forventede lønnskostnader 
utover budsjett på ca. 350 000 for inneværende år. Dette er kostnader som ikke er 
reflektert i regnskapet så langt, og per utgangen av august vil reelle lønnskostnader 
være i overkant 200 000 høyere når lønnsoppgjøret etterbetales.  
 
Kontogruppe 51: (lønn midlertidig ansatte) 
Merforbruk på totalt kr 1 527 174. Dette skyldes høyere kostnader enn budsjettert for 
vikarer, engasjert personale/ekstrahjelp, timelærere og praksisveiledere.  
 
Regnskapet for andre driftskostnader viser et resultat på kr 3 784 717. Dette er kr 
46 418 mer enn budsjettert for perioden.  
 
Interne overføringer er kr 2 379 569 lavere enn budsjettert som skyldes 
periodiseringsavvik på interne overføringer samt at avdelingen har blitt godskrevet 
mer indirekte kostnader fra bidragsprosjekter enn budsjettert. I perioden er det blitt 
avsluttet to bidragsprosjekter.   
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4a. Ordinær drift – studieretning Helse 
 

 
 

For studieretning helse (sykepleierstudiet og AAIO-utdanningene) ser vi at 
lønnskostnadene for ordinær drift hittil i år viser et mindreforbruk på kr 575 469. 
Inkludert her er inntekter på ca. 380 000 fra HIØ – Videre hittil i år (som er en 
budsjettert inntekt på HV Felles).  Videre er det også levert et høyt antall timer til 
prosjektarbeidet med nye studieplaner, som er belastet RETHOS- prosjektet. Det er 
høyere kostnader enn budsjettert på midlertidig ansatte (kr 296 890), men det er 
også levert timer (forskningsprosjekter med egne midler) som har medført ca. kr 
880 000 i mer overføringer til avdelingen fra prosjekter enn budsjettert.  
 

4b. Ordinær drift – studieretning Velferd 
 

 
 
For studieretning velferd ser vi et merforbruk på midlertidig ansatte på kr 1 312 138 
hittil i år. Velferd har fått inntekter fra HIØ – Videre på ca. 1 010 000 så langt i år 
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(inntekter som er budsjettert på HV – felles). Videre er det også levert et høyt antall 
timer til prosjektarbeidet med nye studieplaner, som er belastet RETHOS- prosjektet. 
Utover dette ser vi at velferd har større interne overføringer enn budsjettert på ca. 
770 000, som hovedsakelig skyldes overføringer fra prosjektmidler for lønn og 
indirekte kostnader. Totalt viser regnskapet et mindreforbruk for lønn og 
godtgjørelser for ordinær drift på kr 496 486, men dette inkluderer inntekter fra HIØ – 
Videre.  
 
Det er viktig å se på resultatet for ordinær drift for hele avdelingen da vi har 
budsjettavvik på inntekter fra HIØ – Videre (budsjettert på felles og kreditert 
studieprogrammene) og lønnskostnader i forbindelse med prosjektarbeid Nye 
studieplaner (merket og belastet prosjekt RETHOS under HV Utdanning). 

 
 
 
6. Studiestedsadministrasjonen (SSAF) 

 

 
 
SSAF har et regnskapsmessig underskudd hittil i år på kr 474 260. I perioden er det 
budsjettert for et underskudd på kr 717 840. Avdelingen for helse og velferd har i 
perioden mai til august 2019 bidratt med kr 236 666 til felleskostnadene ved 
Studiested Fredrikstad.  
 
 
 
 
 
Fredrikstad, 18. september 2019 
 
Terje Grøndahl 
Dekan, Avdeling for helse og velferd 
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Økonomirapport for 25*  August 2019
Rapporten inkluderer prosjekter 0000069999

Konto Konto navn Årsbudsjett Budsjett hittil
Regnskap 

hittil
Avvik hittil

3031 Avgiftspliktig salg av tjenester  ordinær virksomhet 75000 37500 70302 32802

3039 Diverse avgiftspliktige inntekter 15000 9999 0 9999

3233 Eksamensavgift, privatist 0 0 8000 8000

3236 Salg av tjenester, ordinær virksomhet  utenfor avgiftsområdet 10000 6666 5700 966

3400 Tilskudd fra NFR 2140000 1426666,664 1449366 22699,336

3409 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra NFR 1216000 810666,664 881604,35 70937,686

3410 Tilskudd fra andre statlige virksomheter 0 0 330000 330000

3419 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra andre statlige virksomheter 0 0 103944,86 103944,86

3425 Andre tilskudd fra EU 0 0 227292,26 227292,26

3429 Periodisering ikke opptjente andre tilskudd fra EU 0 0 111985,75 111985,75

3430 Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater 0 0 605000 605000

3434 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater0 0 104072,14 104072,14

3435 Tilskudd fra regionale forskningsfond 0 0 125000 125000

3439 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra regionale forskningsfond 0 0 18820,16 18820,16

3440 Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser 0 0 1014500 1014500

3449 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra organisasjoner og stiftelser 0 0 853654,23 853654,23

3459 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra næringsliv/private 0 0 0 0

3679 Andre tilfeldige inntekter 0 0 7263 7263

3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling 89465000 56810275 56897280 87005

3910 Utsatt inntektsføring investering 0 0 437751,5 437751,5

3950 Utsatt inntektsføring avskrivning 206102 137387,596 409065,4 271677,804

3 Salgs- og driftsinntekt -93 127 102 -59 239 161 -60 869 646 1 630 485

5001 Fast ansatte 46 820 605 28 983 850 28 164 031 819 820

5009 Fast ansatte  tillegg 0 0 2 996 2 996

5051 Overtid fast ansatte 0 0 958 183 958 183

5052 Mertid inntil 100% stilling 0 0 101 078 101 078

5081 Påløpte feriepenger fast ansatte 5 908 868 3 661 888 3 701 052 39 165

5099 Periodiseringskonto for gruppe 50 0 0 12 725 12 725

5102 Stipendiater 3 443 177 2 206 474 1 926 765 279 709

5104 Åremålsansatte 3 812 981 2 388 029 2 303 454 84 575

5105 Vikarer 2 331 273 1 458 153 1 212 700 245 453

5106 Engasjert personale/ekstrahjelp 2 940 654 2 366 434 3 430 286 1 063 852

5111 Gjesteforeleser 809 127 536 748 651 560 114 812

5112 Øvingsundervisning/praksisveiledere 655 518 434 849 554 098 119 249

5113 Sensorer 1 300 394 866 843 1 303 229 436 386

5114 Eksamensvakter 497 449 329 991 363 744 33 753

5115 Bedømmelseskomité 0 0 37 622 37 622

5151 Lønn overtid 0 0 33 851 33 851

5152 Mertid inntil 100% stilling 0 0 21 041 21 041

5181 Påløpte feriepenger midlertidig ansatte 1 943 456 1 315 224 1 464 351 149 127

5199 Periodiseringskonto for gruppe 51 0 0 96 665 96 665

5251 Fordel gruppelivsforsikring 137 300 90 300 84 900 5 400

5282 Andre fordeler i arbeidsforhold 0 0 5 000 5 000

5290 Motkonto for gruppe 52 137 300 90 300 89 900 400

5391 Kompensasjonstillegg utenlandsreiser trekkpliktig 0 0 27 468 27 468
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5401 Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv 8 816 191 5 586 865 5 614 367 27 502

5402 Arbeidsgiveravgift utland 0 0 56 020 56 020

5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 1 105 401 700 588 724 402 23 813

5412 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 1 165 881 762 930 788 272 25 342

5416 Arbeidsgiveravgift av påløpt refusjon 0 0 30 081 30 081

5417 Arbeidsgiveravgift av påløpt refusjon feriepenger 0 0 1 882 1 882

5421 Arbeidsgivers pensjonsinnskudd SPK 8 268 661 5 410 851 5 590 580 179 729

5429 Periodisering for kontogruppe 54 0 0 24 669 24 669

5711 Arbeidsmarkedstiltak 313 000 208 667 168 644 40 023

5801 Refusjon av sykepenger 1 850 000 1 233 210 1 019 997 213 213

5802 Påløpte refusjoner av sykepenger/gj.gangskonto 0 0 126 325 126 325

5803 Påløpte refusjoner av feriepenger sykepenger 0 0 15 840 15 840

5811 Refusjon av foreldrepenger 0 0 267 593 267 593

5813 Påløpte refusjoner av feriepenger foreldrepenger 0 0 11 822 11 822

5814 Påløpte refusjoner av foreldrepenger/gj.gangskonto 0 0 22 185 22 185

5901 Gaver til ansatte, ikke skattepliktig 0 0 16 445 16 445

5921 Gruppelivsforsikring 137 300 90 300 84 900 5 400

5961 Velferdstilskudd 0 0 25 896 25 896

5990 Annen personalkostnad, skatt og avgiftspliktig 0 0 5 000 5 000

5991 Refusjon vaksinering 0 0 388 388

5994 Bevertning ved interne møter 20 000 13 332 123 13 209

5998 Andre personalkostnader 25 000 16 665 20 047 3 382

9010 Ompostering lønn mellom enheter, godskrevet 2 500 000 1 666 667 1 388 532 278 135

9011 Ompostering lønn avdelingsinternt, godskrevet 7 616 947 5 077 965 5 250 517 172 552

9018 Ompostering lønn pga feil som ikke korrigeres i SAP, godskrevet 0 0 196 796 196 796

9019 Midlertidig ompostering lønn, godskrevet 0 0 351 173 351 173

9110 Ompostering lønn mellom enheter, belastet 0 0 34 168 34 168

9111 Ompostering lønn avdelingsinternt, belastet 5 134 259 3 727 610 5 200 075 1 472 465

9118 Ompostering lønn pga feil som ikke korrigeres i SAP, belastet 0 0 196 796 196 796

9119 Midlertidig ompostering lønn, belastet 0 0 317 728 317 728

5 Lønn og godtgjørelser inkl omposteringer lønn 82 856 250 52 671 115 56 295 200 -3 624 084

6040 Avskrivning på maskiner og transportmidler 206102 137387,596 383269,71 245882,11

6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 0 0 25795,69 25795,69

6304 Tilfeldig leie 20000 12726 0 12726

6422 Leie programvare 99600 99600 55170,9 44429,1

6500 Maskiner til undervisningsformål 0 0 5185 5185

6501 Maskiner til laboratorium 50000 0 0 0

6522 It  software 0 0 17625 17625

6541 Inventar 11000 6999,3 0 6999,3

6543 Annet inventar/utstyr 12000 7635,6 4051,55 3584,05

6551 AVutstyr 4000 2545,2 0 2545,2

6570 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 2056,15 2056,15

6590 Forbruksmateriell 36000 23270,5 20259,1 3011,4

6591 Undervisningsmateriell 315000 200434,5 272731,2 72296,7

6592 Annet driftsmateriale 5000 3181,5 19965,08 16783,58

6661 Service/vedlikehold andre maskiner 35000 22270,5 39578,75 17308,25

6690 Andre reparasjoner og vedlikehold 79000 50267,7 8482,88 41784,82

6722 Konsulenttjenster til kommunikasjonsrådgivning, design mv. 100000 63630 24800,96 38829,04

6730 Andre konsulenttjenester 0 0 146031,22 146031,22

6740 Innleie av vikarer 375000 238612,5 0 238612,5

6780 Kjøp av undervisningstjenester, ikke oppgavepliktig 0 0 221343,07 221343,07
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6782 Refusjon av studentpraksis/øvingsundervisning 110000 73326 19534 53792

6783 Eksamensavvikling/Sensur 0 0 230641,2 230641,2

6784 Vask og leie av tøy 25000 15907,5 14994,31 913,19

6785 Kjøp av transporttjenester 0 0 5900 5900

6789 Kjøp av andre fremmede tjenester 960174,94 960174,94 539947,86 420227,08

6801 Kontorrekvisita 0 0 2413 2413

6803 Datarekvisita 2000 1272,6 10697 9424,4

6821 Trykningsutgifter 15000 9544,5 44205,16 34660,66

6830 Stillingsannonser 0 0 125 125

6842 Publikasjoner, tidsskriftskopier, særtrykk 0 0 6868,75 6868,75

6845 Bøker til ansatte 322000 214645,2 166828,4 47816,8

6846 Filmer 0 0 0 0

6862 Møtekostnader 0 0 36719,31 36719,31

6870 Deltakeravgifter for kurs og seminar, egne ansatte 385000 244975,5 353991,26 109015,76

6871 Arrangement av kurs og seminar, egne ansatte 694317,27 617043,27 332371,14 284672,13

6880 Arrangement av kurs og seminar, eksterne deltakere 0 0 18171 18171

6901 Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett  ansatte 24000 15998,4 20850 4851,6

6941 Porto 0 0 64 64

7101 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 662698 421674,736 387304,76 34369,976

7131 Tjenestereiser oppgavepliktig 0 0 6925 6925

7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig 1454559,72 953199,27 883888,77 69310,5

7133 Tilskuddsreiser, studiereiser, kongresser 0 0 103000 103000

7151 Diettkostnad, oppgavepliktig 0 0 170990,2 170990,2

7152 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 0 0 6053,64 6053,64

7191 Reisekostnad studenter 125000 79537,5 41920 37617,5

7194 Reisekostnader fakturert universitetet/høgskolen 0 0 53701,98 53701,98

7199 Periodisering reise og diett 0 0 5444 5444

7321 Studieannonsering 0 0 81187,5 81187,5

7322 Profileringsartikler 0 0 17373,43 17373,43

7352 Bevertning for øvrig 152000 97990,55 267337,82 169347,27

7401 Kontingent 15000 7500 51578,91 44078,91

7411 Gave til eksterne 5000 3181,5 9798,54 6617,04

7799 Annen kostnad 1389561 926318,561 292123,38 634195,181

6+7 Andre driftskostnader 7 689 013 5 510 851 5 418 408 92 443

0 0 0 0

8 Finansposter 0 0 0 0

9000 Interne tilskudd 301000 200666,666 1549936,3 1349269,62

9001 Avdelingsinterne tilskudd, godskrevet 2310000 1606667 6388134 4781467

9002 Egeninnsats bidragsprosjekt, godskrevet 981000 654000 1497274,4 843274,36

9029 Andre varer og tjenester, godskrevet 0 0 22700 22700

9041 Indirekte kostnader til avdeling, godskrevet 0 0 1248062 1248062

9101 Avdelingsinterne tilskudd, belastet 5994162 4920441,668 6388134 1467692,3

9102 Egeninnsats bidragsprosjekt, belastet 981000 654000 1497274,4 843274,36

9129 Andre varer og tjenester, belastet 710000 473333,334 546032 72698,666

9130 Investeringskostnader, belastet 200000 200000 8952,51 191047,49

9141 Indirekte kostnader til avdeling, belastet 0 0 1248062 1248062

9200 Restmidler interne prosjekter 0 0 349437,42 349437,42

9201 Restmidler bidragsprosjekter 0 0 84281,73 84281,73

9210 Oppsamling restmidler interne prosjekter 0 0 349437,42 349437,42

9211 Oppsamling restmidler bidragsprosjekter 0 0 84281,73 84281,73
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9 Interne overføringer eksl omposteringer lønn 4 293 162 3 786 441 -1 017 652 4 804 093

Totalt for avdeling 1 711 323 2 729 247 -173 690 2 902 937
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Økonomirapport for 25*  August 2019
Rapporten inkluderer prosjekter 00945;00931

Konto Konto navn Årsbudsjett Budsjett hittil
Regnskap 

hittil
Avvik hittil

3031 Avgiftspliktig salg av tjenester  ordinær virksomhet 75 000 37 500 70 302 32 802

3039 Diverse avgiftspliktige inntekter 15 000 9 999 0 9 999

3233 Eksamensavgift, privatist 0 0 8 000 8 000

3236 Salg av tjenester, ordinær virksomhet  utenfor avgiftsområdet 10 000 6 666 5 700 966

3679 Andre tilfeldige inntekter 0 0 7 263 7 263

3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling 88 095 000 55 940 325 56 027 330 87 005

3910 Utsatt inntektsføring investering 0 0 437 752 437 752

3950 Utsatt inntektsføring avskrivning 206 102 137 388 409 065 271 678

3 Salgs- og driftsinntekt -88 401 102 -56 131 878 -56 089 909 -41 969

5001 Fast ansatte 46 820 605 28 983 850 28 117 015 866 836

5009 Fast ansatte  tillegg 0 0 2 996 2 996

5051 Overtid fast ansatte 0 0 958 183 958 183

5052 Mertid inntil 100% stilling 0 0 101 078 101 078

5081 Påløpte feriepenger fast ansatte 5 908 868 3 661 888 3 693 873 31 986

5099 Periodiseringskonto for gruppe 50 0 0 12 725 12 725

5102 Stipendiater 1 968 703 1 251 146 1 249 766 1 379

5104 Åremålsansatte 3 812 981 2 388 029 2 303 454 84 575

5105 Vikarer 2 331 273 1 458 153 1 212 700 245 453

5106 Engasjert personale/ekstrahjelp 2 940 654 2 366 434 3 326 150 959 716

5111 Gjesteforeleser 809 127 536 748 648 589 111 841

5112 Øvingsundervisning/praksisveiledere 655 518 434 849 554 098 119 249

5113 Sensorer 1 300 394 866 843 1 303 229 436 386

5114 Eksamensvakter 497 449 329 991 363 744 33 753

5115 Bedømmelseskomité 0 0 37 622 37 622

5151 Lønn overtid 0 0 33 851 33 851

5152 Mertid inntil 100% stilling 0 0 21 041 21 041

5181 Påløpte feriepenger midlertidig ansatte 1 766 519 1 200 584 1 376 042 175 457

5199 Periodiseringskonto for gruppe 51 0 0 70 335 70 335

5251 Fordel gruppelivsforsikring 133 700 87 900 83 000 4 900

5282 Andre fordeler i arbeidsforhold 0 0 5 000 5 000

5290 Motkonto for gruppe 52 133 700 87 900 88 000 100

5391 Kompensasjonstillegg utenlandsreiser trekkpliktig 0 0 17 475 17 475

5401 Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv 8 608 290 5 452 164 5 492 597 40 433

5402 Arbeidsgiveravgift utland 0 0 56 020 56 020

5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 1 080 453 684 424 710 938 26 514

5412 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 1 137 131 743 842 773 635 29 793

5416 Arbeidsgiveravgift av påløpt refusjon 0 0 30 081 30 081

5417 Arbeidsgiveravgift av påløpt refusjon feriepenger 0 0 1 882 1 882

5421 Arbeidsgivers pensjonsinnskudd SPK 8 064 759 5 275 476 5 486 774 211 298

5429 Periodisering for kontogruppe 54 0 0 26 048 26 048

5711 Arbeidsmarkedstiltak 313 000 208 667 168 644 40 023

5801 Refusjon av sykepenger 1 850 000 1 233 210 1 019 997 213 213

5802 Påløpte refusjoner av sykepenger/gj.gangskonto 0 0 126 325 126 325

5803 Påløpte refusjoner av feriepenger sykepenger 0 0 15 840 15 840

5811 Refusjon av foreldrepenger 0 0 267 593 267 593

5813 Påløpte refusjoner av feriepenger foreldrepenger 0 0 11 822 11 822
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5814 Påløpte refusjoner av foreldrepenger/gj.gangskonto 0 0 22 185 22 185

5901 Gaver til ansatte, ikke skattepliktig 0 0 16 445 16 445

5921 Gruppelivsforsikring 133 700 87 900 83 000 4 900

5961 Velferdstilskudd 0 0 25 896 25 896

5990 Annen personalkostnad, skatt og avgiftspliktig 0 0 5 000 5 000

5994 Bevertning ved interne møter 20 000 13 332 123 13 209

5998 Andre personalkostnader 25 000 16 665 20 047 3 382

9010 Ompostering lønn mellom enheter, godskrevet 2 500 000 1 666 667 1 388 532 278 135

9011 Ompostering lønn avdelingsinternt, godskrevet 7 616 947 5 077 965 5 250 517 172 552

9018 Ompostering lønn pga feil som ikke korrigeres i SAP, godskrevet 0 0 187 447 187 447

9019 Midlertidig ompostering lønn, godskrevet 0 0 351 173 351 173

9111 Ompostering lønn avdelingsinternt, belastet 1 150 000 766 667 1 027 670 261 003

5 Lønn og godtgjørelser inkl omposteringer lønn 76 751 479 48 332 476 50 484 173 -2 151 696

6040 Avskrivning på maskiner og transportmidler 206 102 137 388 383 270 245 882

6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 0 0 25 796 25 796

6304 Tilfeldig leie 20 000 12 726 0 12 726

6422 Leie programvare 99 600 99 600 55 171 44 429

6500 Maskiner til undervisningsformål 0 0 5 185 5 185

6501 Maskiner til laboratorium 50 000 0 0 0

6522 It  software 0 0 17 625 17 625

6541 Inventar 11 000 6 999 0 6 999

6543 Annet inventar/utstyr 12 000 7 636 4 052 3 584

6551 AVutstyr 4 000 2 545 0 2 545

6570 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 2 056 2 056

6590 Forbruksmateriell 36 000 23 271 20 259 3 011

6591 Undervisningsmateriell 315 000 200 435 272 232 71 798

6592 Annet driftsmateriale 5 000 3 182 19 965 16 784

6661 Service/vedlikehold andre maskiner 35 000 22 271 39 579 17 308

6690 Andre reparasjoner og vedlikehold 79 000 50 268 8 483 41 785

6722 Konsulenttjenster til kommunikasjonsrådgivning, design mv. 100 000 63 630 9 385 54 245

6730 Andre konsulenttjenester 0 0 0 0

6740 Innleie av vikarer 375 000 238 613 0 238 613

6780 Kjøp av undervisningstjenester, ikke oppgavepliktig 0 0 221 343 221 343

6782 Refusjon av studentpraksis/øvingsundervisning 110 000 73 326 19 534 53 792

6783 Eksamensavvikling/Sensur 0 0 230 641 230 641

6784 Vask og leie av tøy 25 000 15 908 14 994 913

6785 Kjøp av transporttjenester 0 0 5 900 5 900

6789 Kjøp av andre fremmede tjenester 0 0 70 217 70 217

6801 Kontorrekvisita 0 0 2 413 2 413

6803 Datarekvisita 2 000 1 273 9 798 8 525

6821 Trykningsutgifter 15 000 9 545 31 078 21 533

6830 Stillingsannonser 0 0 125 125

6842 Publikasjoner, tidsskriftskopier, særtrykk 0 0 6 694 6 694

6845 Bøker til ansatte 322 000 214 645 137 015 77 630

6846 Filmer 0 0 0 0

6862 Møtekostnader 0 0 28 490 28 490

6870 Deltakeravgifter for kurs og seminar, egne ansatte 385 000 244 976 287 277 42 301

6871 Arrangement av kurs og seminar, egne ansatte 340 000 262 726 332 371 69 645

6901 Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett  ansatte 24 000 15 998 20 850 4 852

6941 Porto 0 0 64 64

7101 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 662 698 421 675 336 421 85 254
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7131 Tjenestereiser oppgavepliktig 0 0 6 925 6 925

7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig 1 378 500 877 140 581 898 295 241

7133 Tilskuddsreiser, studiereiser, kongresser 0 0 15 000 15 000

7151 Diettkostnad, oppgavepliktig 0 0 102 265 102 265

7152 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 0 0 4 609 4 609

7191 Reisekostnad studenter 125 000 79 538 41 920 37 618

7194 Reisekostnader fakturert universitetet/høgskolen 0 0 39 701 39 701

7199 Periodisering reise og diett 0 0 12 000 12 000

7321 Studieannonsering 0 0 81 188 81 188

7322 Profileringsartikler 0 0 17 373 17 373

7352 Bevertning for øvrig 152 000 97 991 231 506 133 515

7401 Kontingent 15 000 7 500 49 649 42 149

7411 Gave til eksterne 5 000 3 182 7 799 4 617

7799 Annen kostnad 831 561 554 319 8 603 545 716

6+7 Andre driftskostnader 5 740 461 3 748 299 3 794 717 -46 418

0 0 0 0

8 Finansposter 0 0 0 0

9000 Interne tilskudd 301 000 200 667 899 936 699 270

9001 Avdelingsinterne tilskudd, godskrevet 2 310 000 1 606 667 1 506 667 100 000

9041 Indirekte kostnader til avdeling, godskrevet 0 0 1 248 062 1 248 062

9101 Avdelingsinterne tilskudd, belastet 5 994 162 4 920 442 4 001 134 919 308

9102 Egeninnsats bidragsprosjekt, belastet 981 000 654 000 1 497 274 843 274

9129 Andre varer og tjenester, belastet 710 000 473 333 473 332 1

9130 Investeringskostnader, belastet 200 000 200 000 8 953 191 047

9210 Oppsamling restmidler interne prosjekter 0 0 349 437 349 437

9211 Oppsamling restmidler bidragsprosjekter 0 0 84 282 84 282

9 Interne overføringer eksl omposteringer lønn 5 274 162 4 440 441 2 060 872 2 379 569

Totalt for avdeling -635 000 389 339 249 852 139 487
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Økonomirapport for 252* HELSE per August 2019
Rapporten inkluderer prosjekter  00000;00141;00944;00945;00931

Konto Konto navn Årsbudsjett Budsjett hittil
Regnskap 

hittil
Avvik hittil

32 Salgsinntekt, unntatt avgiftsplikt 0 0 8 000 8 000

36 Leieinntekt og annen driftsinntekt 0 0 4 550 4 550

39 Inntekt fra bevilgninger 33 818 756 21 474 910 21 561 908 86 998

3 Salgs- og driftsinntekt -33 818 756 -21 474 910 -21 574 458 99 548

50 Lønn fast ansatte 20 566 967 12 546 819 12 455 685 91 134

51 Lønn midlertidig ansatte 6 956 497 4 896 404 5 193 295 296 890

52 Fordel i arbeidsforhold 0 0 0 0

53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 0 0 2 124 2 124

54 Arbeidsgiveravgift, pensjonspremie o.l. 7 462 334 4 796 410 4 865 075 68 665

57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft 313 000 208 667 168 644 40 023

58 Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft 900 000 599 940 233 979 365 961

59 Annen personalkostnad 52 200 34 200 36 288 2 088

90 Interne overføringer godskrevet (kredit) 1 535 000 1 023 333 2 283 420 1 260 086

5 Lønn og godtgjørelser inkl omposteringer lønn 32 289 997 20 441 893 19 866 424 575 469

64 Leie maskiner, inventar o.l. 60 000 60 000 26 631 33 369

65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal føres i kontogruppe 1012 eller 47490 0 2 935 2 935

67 Kjøp av konsulenttjenester og andre fremmede tjenester 205 000 133 472 271 308 137 836

68 Kontorrekvisita, bøker, møter og kurs 191 000 126 260 155 550 29 290

69 Telefon, porto o.l. 0 0 417 417

71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. 740 000 470 862 388 171 82 691

73 Salg, reklame og representasjon 26 000 16 544 108 775 92 231

74 Kontingent og gave 0 0 2 638 2 638

77 Annen kostnad 306 758 204 485 6 878 197 607

6+7 Andre driftskostnader 1 528 758 1 011 622 963 302 48 321

90 Interne overføringer godskrevet (kredit) 0 0 885 630 885 630

91 Interne overføringer belastet (debet) 0 0 878 225 878 225

9 Interne overføringer eksl omposteringer lønn 0 0 -7 405 7 405

Totalt for avdeling -1 -21 395 -752 137 730 742

Page 1 of 1 45



16/19 Økonomirapport 2. tertial 2019 - 18/00513-98 Økonomirapport 2. tertial 2019 : Vedlegg 4, Velferd 2. tertial HV

Vedlegg 3, Velferd kontogrp. 2. tertial 2019  Avdeling for helse og velferd

Økonomirapport for 253*  VELFERD,  August 2019
Rapporten inkluderer prosjekter  00000;00141;00944;00945;00931

Konto Konto navn Årsbudsjett Budsjett hittil
Regnskap 

hittil
Avvik hittil

36 Leieinntekt og annen driftsinntekt 0 0 450 450

39 Inntekt fra bevilgninger 44 597 105 28 319 162 28 319 167 5

3 Salgs og driftsinntekt 44 597 105 28 319 162 28 319 617 455

50 Lønn fast ansatte 30 948 865 19 327 159 19 306 562 20 596

51 Lønn midlertidig ansatte 6 398 836 4 221 235 5 533 373 1 312 138

52 Fordel i arbeidsforhold 0 0 0 0

53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 0 0 5 262 5 262

54 Arbeidsgiveravgift, pensjonspremie o.l. 10 322 492 6 643 634 6 867 030 223 396

58 Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft 950 000 633 270 877 440 244 170

59 Annen personalkostnad 74 300 48 900 59 401 10 501

90 Interne overføringer godskrevet (kredit) 4 581 947 3 054 631 4 837 649 1 783 018

5 Lønn og godtgjørelser inkl omposteringer lønn 42 212 546 26 553 026 26 056 540 496 486

63 Kostnader lokaler 20 000 12 726 0 12 726

64 Leie maskiner, inventar o.l. 39 600 39 600 28 540 11 060

65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal føres i kontogruppe 1012 eller 47490 0 26 365 26 365

67 Kjøp av konsulenttjenester og andre fremmede tjenester 280 000 178 467 244 408 65 941

68 Kontorrekvisita, bøker, møter og kurs 341 000 222 008 289 097 67 089

69 Telefon, porto o.l. 6 000 4 000 4 234 234

71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. 722 798 459 916 482 641 22 725

73 Salg, reklame og representasjon 68 000 44 541 104 617 60 076

74 Kontingent og gave 0 0 5 461 5 461

77 Annen kostnad 51 000 33 997 1 725 32 272

6+7 Andre driftskostnader 1 528 398 995 255 1 187 088 191 833

90 Interne overføringer godskrevet (kredit) 151 000 100 667 1 112 368 1 011 702

91 Interne overføringer belastet (debet) 1 007 162 671 441 1 066 849 395 408

92 Avslutning av interne og bidragsprosjekter 0 0 186 186

9 Interne overføringer eksl omposteringer lønn 856 162 570 775 45 705 616 480

Totalt for Velferd (ordinær drift) 1 200 106 1 121 694 921 588
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Nr på tiltakÅrsplantiltak 2019 Ansvar Oppstart Frist Status

1 Utdanning

1.1 Implementere HiØs nye kvalitetssystem for utdanning, 

herunder bruk av studentevalueringer, kandidatundersøkelser 

og arbeidsgiverundersøkelser på avdelingsnivå

Dekan Aug Des Programutvalg etableres i løpet av september. Studieledere 

følger opp arbeidet med evaluering av emner i samarbeid med 

emneansvarlig og PU

1.2 Etablere modell for kollegaveiledning på bakgrunn av 

pilotprosjekt ved studieretning velferd

Studieledere Juni Okt På bakgrunn av pilotprosjektet gjennomført på Velferd er det 

skissert et opplegg og hele kollegiet er invitert til å delta med 

påmeldingsfrist 01.06.19. Tre personer har meldt interesse så 

langt. Deltakerne er hovedsaklig medlemmene som deltok i 

pilotprosjektet. Det planlegges et erfaringsseminar 19.05.2020 

hvor HiØ er arrangør, i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet. 

1.3 Gjennomføre prosjektet Studieplan 2020 BA-HV Prodekan Utd Jan  Des Arbeidet er godt i gang. Arbeidsgruppene ferdigstiller sitt arbeid i 

september. Eksternfagfellevurdering er avtalt i oktober 

(høringsperioden)

1.4 Etablere læringsstøttesenter med faglige ressurser og 

opplæring av ansatte

Dekan Feb Okt Læringsstøttesenteret er snart klart for drift. Det er sendt ut 

tilbud om ulike kurs.

1.5 Tilby kurs for å styrke ansattes digitale og didaktiske 

kompetanse med fokus på studentaktive læringsformer i 

forbindelse med læringsstøttesenter

Prodekan utd/studieledere 

(PULS)

Aug Des Er i dialog med PULS om kurstilbud, de tilbyr noen kurs høsten 

2019

1.6 Strategisk vurdering av studieporteføljen med fokus på 

masterstudier og etablering av nye bachelorstudier

Dekan/prodekan U Feb Mars Det arbeides med å utvikle en ny "paraplymaster" med 

utgangspunkt i dagens master. Avansert klinisk allmennsykepleie 

og AAIO. Søknad om bachelor i paramedisin er oversendt og er 

ventet behandlet u høgskolestyret i oktober.

1.7 Utvikle digitale vurderingsskjemaer for praksisstudier og 

gjennomføre pilottesting

Praksisteam/Prodekan utd Mars Des  Tekniske løsninger og integrasjon med P360 skal prøves ut i 

begynnelsen av oktober. Senere i oktober skal arbeidet startes 

opp ved de enkelte avdelinger.

1.8 Det gjennomføres tverrfaglig facilitator/operatør kurs for 

ansatte ved HV som arbeider med simulerings som 

undervisningsmetode

Leder av SSI Feb Mai Kursinvitasjon er sendt ut til fagmiljøene. Avhengig av påmelding 

og kostnad for kurs gjennomføres dette  i høstsemesteret.

1.9 Ferdigstille nettsidene for praksisstudier slik at entydig 

informasjon blir formidlet til alle aktører

Praksisteamet Jan Juni Arbeidet er påbegynt og forventes å ferdigstilles innen kort tid
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1.10 Utvikle, oppdatere og forvalte porteføljen for 

samarbeidsavtaler med praksisfeltet

Dekan/Praksisteamet Jan Nov Arbeidet med nye avtaler starter i august, forberedelser om typer 

av avtaler i juni

1.11 Gjennomføre kartlegging av ansattes rolle og behov for 

kompetanseheving i praksisoppfølging av studenter

Prodekan Utd/studieledere Mars Nov Praksisteam har startet arbeid med å kartlegge og utvikle 

ressurser for praksislærere/skolelærer

1.12 Gjennomføre kartlegging av læringssituasjoner fra 

praksisstudier

Prodekan Utd/praksisteamet Jan Sep Praksisteam har startet arbeid med å kartlegge lærersituasjoner i 

praksis.

1.13 Gjennomføre prosjektet nytt ferdighets- og simuleringssenter i 

tråd med mandatet

Dekan, leder SSI Jan Juni Ivaretatt

1.14 Iverksette tilbud til studenter med behov for norskopplæring Prodekan Utdanning Aug Nov Det er gjennomført møte med SiØ råd og helse og leder av 

studieverkstedet for å vurdere alternative tilbud til studentene. 

Muligheter for tilbud er også drøftet i UKU . Vurderes å opprette 

et tilbud ved studieverkstedet.

1.15 Gjennomføre tiltak for å øke internasjonalisering i utdanningen 

på avdelingssnivå, herunder fullføre tiltaksplan for å øke antall 

utvekslingsstudenter med særlig fokus på Erasmus+ og 

ansattmobilitet. Videreføre arbeidet med å lage 

engelskspråklige emner inn i nye studieplaner.

Prodekan Utdanning Jan Des Det er gjennomført internasjonal uke for studentpromotering, og 

informasjonstiltak under studiestart. Det arbeides fortløpende 

med  kartlegging og utvikling av avtaler med europeiske 

partnerinstitusjoner. Ansattmobilitet er tatt inn i 

medarbeidersamtaler. Det arbeides med engelskspråklige emner 

inn i nye studieplaner

2 Formidling

2.1 Tilby kronikkskrivekurs for ansatte og øke antallet publiserte 

kronikker og populærvitenskaplige bidrag på regionale og 

nasjonale arenaer

Prodekan FoU Jan Des Nytt kurs startet er startet nå i septmber.

2.2 Alle ansatte har oppdatert kompetanseprofil Studieledere Februar Juni Alle ansatte har blitt påminnet både skriftlig og muntlig. Det 

gjenstår fortsatt en hånfull ansatte som ikke har 

kompetanseprofil.

3 Forskning og utvikling

3.1 Iverksette tiltak for å øke antall publiseringspoeng med 20% Prodekan FoU Feb Des Kriterier for vurdering av FoU-produksjon er kommunisert til FoU-

utvalget og blir viderekommunisert av forskergruppeledere. 

3.2 Forskergruppene lager en strategi for hvordan gruppen kan 

innvolvere studenter i forskning

Leder av forskergruppe Mars Sep Settes i gang ut over høsten
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3.3 Iverksette tiltak for å øke andelen nasjonale og internasjonale 

sampubliseringer 

Prodekan FoU Feb Des

3.4 Iverksette tiltak for en tydelig økning av eksterne inntekter. 

Øke antall og omfang på innleverte søknader.

Prodekan FoU Feb Des Arbeidet er i gang og knyttet til samme tiltak som under 3.1: 

Hovedkriterium i FoU-tid-vurdering og intensivert målrettet 

personlig veiledning av potensielle søkere.

3.5 Øke antall forskningspublikasjoner med relevans for 

høgskolens ph.d.-satsing «Det Digitale Samfunn» 

Prodekan FoU Feb Des Det er innvilget ekstra FoU-tid til medlemmer i arbeidsgruppen 

DigiHealth.

3.6 Utarbeide en forskningsstrategi for avdelingen Prodekan FoU Feb Mai Arbeidet settes i gang fra oktober

3.7 Iverksette tiltak for å øke andelen ansatte med 

toppkompetanse

Dekan/Prodekan FoU Feb Juni Det er gjort avtaler om toppkompetanseløp

4 Organisasjon, ledelse og forvaltning

4.1 Legge til rette for hospitering i praksisfeltet.  Dekan/studieledere Mai Nov Det legges til rette i arbeidsplanen etter behov og der det er 

mulig. Forslag til retningslinjer er utarbeidet, venter på 

tilbakemelding fra HR.

4.2 Gjennomføre trivsel- og miljøtiltak ved avdelingen Dekan Feb Des  Det er gjennomført trivselfremmende arrangementer. Nye 

planlegges

4.3 Det opprettes en web side for informasjon og promotering av 

SSI og nytt ferdighets og simuleringssenter på Dreieværste

Leder SSI, Dekan Mars Sep Prosessen er påbegynt

4.4 Gjennomføre evaluering av faglig organisering og iverksette 

tiltak på bakgrunn av evalueringen

Dekan Feb Mai Abeidet er i rute, behandles i avdelingsstyret i mai og er iverksatt 

denne høsten.

4.5 Etablere systemer for god ressursstyring av 

studieprogrammer/undervisningsaktiviteter

Økonomi/studieledere Feb Juni Studieleder Helse har begynt utprøving av et system der hver 

emneansvarlig melder ressursbruk i sitt emne foregående år, og 

estimert ressursbruk kommende studieår. Ressursestimatet 

brukes blant annet til å regne ut hvor mye FoU-tid vi har mulighet 

til å dele ut.

4.6 Etablere nye rutiner for håndtering av vurderingsdokumenter 

fra praksisstudier

Adm.sjef Februar Mai Det arbeides på flere områder både med standardisering av 

dokumentene og digitalisering av dem. Vi har også hatt en ekstra 

ressurs som har makulert og systematisert mottatte 

vurderingsdokumenter.
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4.7 Etablere kombinasjonsstillinger både innenfor kommunal 

sektor og spesialisttjeneste (etter at HR har avklart formelle 

forhold/rammeverk)

Dekan/studieledere Juni Des Venter på HR ifht retningslinjer.
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Arkivsak-dok: 18/00513-100 Arkivkode: 011 
Saksbehandler:    
 
Saksgang: Møtedato: 
Avdelingsstyre - Avdeling for helse og velferd - 
HV 

24.09.2019 

 
   

 
 

REFERAT FRA IDF-MØTE 23.09.2019 

 

Forslag til vedtak/innstilling 
Avdelingsstyret tar referat fra IDF-møte 23.09. 2019 til orientering. 
 
Saksframstilling 
Referat fra IDF-møte 23.09 ettersendes og legges frem i avdelingsstyremøtet. 
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Arkivsak-dok: 18/00513-101 Arkivkode: 011 
Saksbehandler:    
 
Saksgang: Møtedato: 
Avdelingsstyre - Avdeling for helse og velferd - 
HV 

24.09.2019 

 
   

 
 

PROTOKOLL FRA HØGSKOLESTYRETS MØTE 25.04.2019 

 

Forslag til vedtak/innstilling 
Avdelingsstyret tar protokoll fra Høgskolestyret sitt møte 25 april til etterretning 
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1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for Høgskolen i Østfold 
 
Dato: 25.04.2019 kl. 10:00-15:00 
Sted: Studiested Halden, VIP-rommet 
Arkivsak: 19/00060 
  
Tilstede:  Mona Jerndahl Fineide, Arnstein Hjelde, Hedvig Maria Bergem, 

Karina Desiré Wauthier, Ole-Gunnar Søgnen, Björn Brorström, 
Berit Kjeldstad, Kari Strande, Carl Morten Gjeldnes, Lars-Petter 
Jelsness-Jørgensen 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Mats Espesæter Thomassen, Jörg Werner Kirchhoff 

  
Forfall:  Fredrik Skjerve, Karine Stjernholm 
  
Andre: Henrik Biørnstad, Frid Sandmoe, Tommy Payne, Trine Eker 

Christoffersen, Jørgen Henrik Hovde Grønlund, Gaute Storås 
  
Protokollfører: Carl-Morten Gjeldnes 
  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Rektors fem minutter  

Vedtakssaker 

15/19 18/00613-8 
Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 
12.03.2019 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 
første ledd 

2 

16/19 
18/00069-
22 

Tilstandsmelding for høgskolen i Østfold 2018 3 

17/19 
16/00653-
12 

Utkast til Utviklingsavtale mellom 
Kunnskapsdepartementet og Høgskolen i Østfold 

3 

18/19 19/00616-1 Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2018 4 

19/19 14/02153- Referat fra avdelingsstyrene og seksjonsstyret 4 
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40 

20/19 
18/01939-
14 

Oppnevning av medlemmer til innstillingsutvalg - 
kunstnerisk leder i scenografi 

4 

21/19 
18/01938-
13 

Oppnevning av medlemmer til innstillingsutvalg - 
kunstnerisk leder skuespill/performance 

5 

 
 
Halden, 25.04.2019 
 
 
 
 
Rektors fem minutter: 

• Informasjon om hvilke studier som ble trukket på grunn av lavt antall 
kvalifiserte søkere. 

• Direktør orienterte kort om prosessen som er satt i gang mht. administrativ 
organisering 

• Rektor orienterte om søkertall kl. 1100  
 
Dokumenter delt ut på møtet: 

• Revidert forslag til Utviklingsavtalen 

• Drøftingsreferat fra IDF-møte til styremøte 25.04.2019 inkludert forslag til 
endringer i Utviklingsavtalen. 

 
 
 
 
 

15/19 Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 12.03.2019 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Høgskolen i Østfold 25.04.2019 15/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Styret tar protokollen fra møtet i høgskolestyret 12.03.2019 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Denne var unntatt offentligheten, direktøren vil gi den offentlig status.  
 
 
Vedtak  
Styret tar protokollen fra møtet i høgskolestyret 12.03.2019 til orientering. 
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16/19 Tilstandsmelding for høgskolen i Østfold 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Høgskolen i Østfold 25.04.2019 16/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Tilstandsmelding for Høgskolen i Østfold 2018 tas til etterretning. 
 
Møtebehandling 
Direktør tar med seg de innspillene som kom fra styret i det videre arbeidet. 
 
 
Vedtak  
Tilstandsmelding for Høgskolen i Østfold 2018 tas til orientering. 
 
 
 

17/19 Utkast til Utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet 
og Høgskolen i Østfold 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Høgskolen i Østfold 25.04.2019 17/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
 
Styret godkjenner at foreliggende utkast til Utviklingsavtale kan legges til grunn for 
den videre dialogen med Kunnskapsdepartementet. 
 
 
Møtebehandling 
På møtet ble det utdelt en ny versjon av Utviklingsavtalen. Selve avtalen var lik den 
som ble sendt ut til møtet, men med noen rokkeringer av teksten. 
 
 
 
Vedtak  
Rektor og direktør å vurderer de kommentarer som fremkom på møtet, og får fullmakt 
fra styret til å sende inn en revidert avtale som kan legges til grunn for den videre 
dialogen med Kunnskapsdepartementet. 
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18/19 Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Høgskolen i Østfold 25.04.2019 18/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Styret tar Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2018 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Styret hadde følgende kommentarer: 

• Sammensetningen av utvalget fremkom ikke i Årsrapporten 

• Utvalget bør ha minst en representant fra faglig ledelse (rektorat/ dekan) 
 
 
Vedtak  
Styret tar Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2018 til orientering. 
 
 
 

19/19 Referat fra avdelingsstyrene og seksjonsstyret 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Høgskolen i Østfold 25.04.2019 19/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Referatene tas til orientering. 
 
Vedtak  
Referatene tas til orientering. 
 
 

20/19 Oppnevning av medlemmer til innstillingsutvalg - kunstnerisk 
leder i scenografi 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Høgskolen i Østfold 25.04.2019 20/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Rektor/prorektor, HR-direktør Gaute Storås, avdelingsleder Anne Berit Løland, ansatt 
Jakob Oredsson og student Rachel Dagnall oppnevnes som innstillingsutvalg i 
forbindelse med intervju og innstilling til ledig stilling som kunstnerisk leder i 
scenografi.  
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Vedtak  
Rektor/prorektor, HR-direktør Gaute Storås, avdelingsleder Anne Berit Løland, ansatt 
Jakob Oredsson og student Rachel Dagnall oppnevnes som innstillingsutvalg i 
forbindelse med intervju og innstilling til ledig stilling som kunstnerisk leder i 
scenografi.  
 
 
 
 

21/19 Oppnevning av medlemmer til innstillingsutvalg - kunstnerisk 
leder skuespill/performance 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Høgskolen i Østfold 25.04.2019 21/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling 
 
Rektor/prorektor, HR-direktør Gaute Storås, avdelingsleder Anne Berit Løland, ansatt 
Jakob Oredsson og student Inger- Reidun Olsen oppnevnes som innstillingsutvalg i 
skuespill/performance.  
 
 
Vedtak  
Rektor/prorektor, HR-direktør Gaute Storås, avdelingsleder Anne Berit Løland, ansatt 
Jakob Oredsson og student Inger- Reidun Olsen oppnevnes som innstillingsutvalg i 
skuespill/performance.  
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Arkivsak-dok: 18/00513-102 Arkivkode: 011 
Saksbehandler:    
 
Saksgang: Møtedato: 
Avdelingsstyre - Avdeling for helse og velferd - 
HV 

24.09.2019 

 
   

 
 

ORGANISERING AV PROGRAMUTVALG 

 

Forslag til vedtak/innstilling 
Avdelingsstyret tar informasjon om organisering av programutvalg til orientering.  
 
Saksframstilling 

 
Hvordan skal programutvalgene organiseres? 
 
Programutvalg skal være et rådgivende utvalg for dekan og studieleder i utviklingen 
av kvalitet i studieprogrammene og studentenes læringsmiljø. Alle gradsgivende 
studieprogram skal dekkes av et programutvalg. Avdelingen kan organisere dette slik 
det er hensiktsmessig. 
 
Programutvalget har et mandat som skal sikre at studieprogrammene har høy 
kvalitet, er samfunnsrelevante og er i tråd med høgskolens strategiske målsettinger. 
 
For å oppfylle mandatet til programutvalget, med vekt på at utvalget også skal være 
et forum hvor konkrete problemstillinger i studieprogrammene behandles, bør det i 
utgangspunktet være et programråd for hvert av studieprogrammene på bachelor-, 
videreutdannings- og masternivå. Det synes derimot hensiktsmessig å ha ett 
programutvalg for master- og videreutdanninger i sykepleie, siden de har flere 
sammenfallende interesser.  
 
En slik organiseringen vil bety at avdeling for helse og velferd får åtte programutvalg. 
Det foreslås en møtehyppighet på ett til to møter hvert semester.  
 
Medlemmene oppnevnes som hovedregel for en periode på fire år. 
Studentrepresentantene skal som hovedregel oppnevnes for to år, med en sikring av 
kontinuitet gjennom at én ny representant velges hvert år, mens én blir sittende. 
Studentrepresentantene oppnevnes av studentrådet ved avdelingen. Det foreslås at 
dagens fagråd kan være en del av programutvalget som ekstern representasjon i 
utvalget. 
 
Det er foreslått at programutvalget normalt har følgende sammensetning: studieleder, 
to studentrepresentanter, 3 til 5 emnekoordinatorer fra studiets sentrale emner (antall 
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avhengig av studieprogrammets størrelse), en praksiskoordinator (der det er aktuelt), 
en til to eksterne representanter fra yrkesfeltet, en studieveileder som også er 
utvalgets sekretær og prodekan utdanning. Prodekan utdanning representerer alle 
programutvalg i det sentrale utdanningskvalitetsutvalg (UKU).  
 
Dekan oppnevner medlemmer til programutvalget.  

 
 

FUNKSJON NAVN 

Studieleder xx 

Studentrepresentant  

Studentrepresentant  

Emneansvarlig      

Emneansvarlig  

Emneansvarlig  

Emneansvarlig  

(Emneansvarlig)   

Praksiskoordinator (i studier med prx)  

Ekstern representant (minst 1)  

Ekstern representant  

Studieveileder (SSAF) sekretær  

Prodekan utdanning  

 
 
Dette innebære at et programutvalg består av minimum 9 og maksimum 13 personer.  
 
Det foreslås å arrangere utdanningslunsj hver tredje uke og at ansvaret for dette går 
på rundgang i programutvalgene. 

 
Programutvalg: 
Barnevern  

Sosialt arbeid 

Arbeids- og velferdsfag 

Vernepleie 

Sykepleie 

Master samordning 

Master psykososialt arbeid 

Master avansert sykepleie/AAIO utdanningene 

 

Programutvalg 
Programutvalg er et rådgivende utvalg for dekan og programansvarlig/studieleder i 
arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogram og studentenes læringsmiljø. Alle 
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gradsgivende studieprogram og praktisk-pedagogisk utdanning skal dekkes av et 
programutvalg. Avdelingene kan organisere dette slik det er hensiktsmessig.  
 
Mandat 
 
Programutvalget skal: 
 

• bidra til å sikre at studieprogrammene har høy kvalitet, er samfunnsrelevante, 
forskningsbaserte og reflekterer HiØ strategiske satsninger.   

• følge opp studentevalueringer på emne- og studieprogramnivå.  

• foreslå tiltak som øker studentinvolvering i det løpende kvalitetsarbeidet og 
som sikrer aktiv deltakelse i læringsprosesser, program- og emneevalueringer.   

• vurderebehov for revisjon av studieplan og emnebeskrivelser, med spesielt 
fokus på sammenheng mellom læringsaktiviteter, vurderingsformer og 
læringsutbytter på emne- og studieprogramnivå.  

• gi innspill til forbedringer i emner og studieprogram basert på vurderinger av 
resultater fra interne og eksterne evalueringer. 

• gi råd til forberedelse og gjennomføring av praksisstudier. 

• gi råd om utvikling av læringsmiljøet på studieprogrammet.  

• gi innspill til den årlige kvalitetsrapporten på avdelingsnivå.  

• gi råd og innspill om den langsiktige utviklingen av studieprogrammet.  
 

Programutvalget har ansvar for å orientere seg om saker som behandles i 
høgskolens utvalg for utdanningskvalitet (UKU). Programutvalgene kan fremme 
saker som bør løftes opp i UKU. 
 
Sammensetning og funksjonstid 
 
Programutvalget skal normalt ha følgende sammensetning: 
 

• studieleder/studieprogramansvarlig 

• to studentrepresentanter  

• emneansvarlig fra de sentrale delene i det aktuelle studieprogrammet. 
Representasjonen skal avspeile de fagmiljøene som bidrar i programmet, 
spesielt i fordypningsfag/studieretninger 

• studieveileder(e) for det aktuelle studieprogrammet 

• praksiskoordinator dersom det er krav om praksis i det aktuelle 
studieprogrammet. 

• ekstern representasjon fra arbeidslivet, dersom dette ikke er mulig har 
utvalgsleder ansvar for å få innspill fra eksterne aktører 
 

Medlemmene oppnevnes som hovedregel for en periode på fire år. 
Studentrepresentantene skal som hovedregel oppnevnes for to år, med en sikring av 
kontinuitet gjennom at én ny representant velges hvert år, mens én blir sittende. 
Studentrepresentantene oppnevnes av studentrådet ved avdelingen. 
 
Dekan oppnevner medlemmer til programutvalget og avgjør hvilke studieprogram 
som skal inngå i samme programutvalg. Ph.d.-studier skal ha egne programutvalg. 
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Saksbehandling og møtefrekvens 
 
Studieleder/studieprogramansvarlig leder programutvalgene. Lokal 
studiestedsadministrasjon (SSA) har sekretariatsfunksjon for utvalget. Møtene skal 
dokumenteres med innkalling og referat arkivert i høgskolens sak-  og arkivsystem, 
P360. Programutvalget skal avholde minimum ett møte per semester 
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Arkivsak-dok: 18/00513-103 Arkivkode: 011 
Saksbehandler:    
 
Saksgang: Møtedato: 
Avdelingsstyre - Avdeling for helse og velferd - 
HV 

24.09.2019 

 
   

 
 

DIVERSE ORIENTERINGER 24.09.2019 

 

Forslag til vedtak/innstilling 
Avdelingsstyret tar informasjonen fra ledelse og studenter til orientering.  
 
Saksframstilling 

A) Studentene orienterer 
B) Ledelsen orienterer 
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Arkivsak-dok: 18/00513-104 Arkivkode: 011 
Saksbehandler:    
 
Saksgang: Møtedato: 
Avdelingsstyre - Avdeling for helse og velferd - 
HV 

24.09.2019 

 
   

 
 

EVENTUELT 24.09.2019 

 

Forslag til vedtak/innstilling 
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MANDAT		
Lokalt	utvalg	for	utdanningskvalitet	
(LUKU)	ved	avdeling	for	helse	og	
velferd	 
Vedtatt:	Avdelingsstyremøte,	26.9.17	 
Utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) skal arbeide for at avdelingens strategiske mål for 
undervisning og læring, studiekvalitet og vurdering samt internasjonalisering blir oppfylt. Innenfor 
disse områdene er utvalget aktivt overfor dekan når det gjelder mål, strategier og tiltak og ønsker 
om videreutvikling av avdelingens langsiktige satsninger innenfor undervisning‐ og 
programkvalitet, i.h.t prinsippbeskrivelse for kvalitetssystemet.  

Mandat		

Undervisning	og	læring	
1) Utvalget skal gi råd om nye studieplaner og emner så vel som studie‐ og emneplanendringer
(med unntak av rent redaksjonelle endringer). 
2) Utvalget skal gi råd til avdelingens ledergruppe vedrørende evaluering og oppdatering av
avdelingens undervisningsportefølje. Det fastsettes en evalueringssyklus for 
undervisningsporteføljen i alle programmer og emner. Utvalget kan opprette arbeidsgrupper ved 
behov.  
3) Utvalget skal arbeide for å utvikle og integrere digitale løsninger i undervisning og
studieprogram. 

Studiekvalitet	og	vurdering	
4) Utvalget skal gi råd om gjennomføring, rapportering og oppfølging av resultater fra
studentevaluering av undervisning og læringsmiljø i henhold til høgskolens kvalitetssystem.  
5) Utvalget skal diskutere sensorrapporter og kommer med anbefalinger om hvordan disse kan
følges opp. 
6) Utvalget skal være pådriver for videreutvikling av studieevalueringssystemet for avdelingen.

Internasjonalisering	
7) Utvalget skal, i samarbeid med avdelingens koordinator/leder for internasjonalisering, ha
ansvar for å utarbeide en internasjonaliseringsstrategi for avdelingen i overensstemmelse med 
høgskolens strategiplan.  
8) Utvalget skal motta og diskutere rapporter fra avdelingens koordinator/leder for
internasjonalisering om internasjonaliseringsarbeidet ved avdelingen. 
9) Utvalget skal ha ansvar for at internasjonaliseringsarbeidet ved avdelingen skjer i

overenstemmelse med vedtatte planer for internasjonalisering. 

Vedlegg 6
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2 
 

‐ 

Sammensetning av utvalget 

 Utvalget for utdanningskvalitet ved HV består av:  

 Fem fagansatte som representerer avdelingens bachelor‐, videreutdanninger og 
masterstudier (faste med personlige vara) 

 Avdelingens koordinator/leder for internasjonalisering 

 Avdelingens koordinator/leder for Senter for simulering og innovasjon 

 En representant for biblioteket  

 To studentrepresentanter, hvorav den ene bør ha tilhørighet i studieretning helse og den 
andre i studieretning velferd 

 En representant fra studiestedsadministrasjonen (SSAF) (med fast vara) 

 Avdelingens studieledere  

 Prodekan utdanning 
 

 
Utvalget ledes av prodekan utdanning. Nestleder er en av avdelingens studieledere. 
Utvalgets leder og nestleder er avdelingens representant og varerepresentant i høgskolens 
sentrale utdanningskvalitetsutvalg.  
Representanten fra studiestedsadministrasjonen (SSAF) ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget. 
 
Funksjonstid 
Funksjonstiden følger perioden for valg/tilsetting av faglig ledere, dvs. fire år for ansatte. For 
studenter er funksjonstiden ett år. 
 
Innkalling, referat og arkivering  
Studiestedsadministrasjonen (SSAF) har ansvar for møteinnkalling, referat og oppfølging av saker i 
samarbeid med utvalgets leder. Innkallingen skal sendes ut minst en uke før møtet og legges på 
avdelingens hjemmeside. Sakspapirer kan ettersendes eller legges fram i møtet om nødvendig. 
Sekretæren for utvalget skriver referat fra møtene og har ansvaret for at møteinnkalling og 
referat sendes medlemmene på e‐post, publiseres på avdelingens hjemmeside, slik at de er 
allment tilgjengelige, og arkiveres i Public 360.  
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Møte i Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU), Avdeling for helse og 

velferd.  

07.05.2018 

Til stede: 

Kirsti Lauvli Andersen, Jörg Kirchhoff, Egil Lyberg, Nita Ørmen, Ann Margrete Glømmen, Anne Lise 

Eng, Inger Hjelmeland, Kristin Myhre, Randi Magnus Sommerfelt og Elin Gunby Kristensen (referent) 

Forfall: Eli‐Anne Skaug og Tone Jenssen 

Sak   Ansvar 

Før 
dagsorden 

Kirsti takket Kjersti for en godt gjennomført og vellykket 
Undervisningslunsj 19.04., med tema Learnlab. En oppfølger til 
er ønskelig.  

Sak  
7/18 

Referat fra møtet 05.03. 
Pga. sen utsendelse bes de som har innspill / kommentarer til 
referatet om å sende disse til Elin, innen 15.05. 

alle 

Sak  
8/18 

Rutine for utarbeidelse av eksamensoppgaver og sensurering 
Studieleder SPL ønsker å videreutvikle kriterier / mal for gode / 
standardiserte sensorveiledninger og poengberegning ved 
sensurering. Dette for å få en så rettferdig sensurering som 
mulig. Sensorveiledningen vil også være et godt dokument for 
tilbakemelding til studenten ved forespørsel om begrunnelse for 
karakter, noe som er økende og ikke bare ved resultatet ikke 
bestått. 

Flere medlemmer i LUKU mener fagets karakter vil påvirke/styre 
sensurering og at det ikke er behov for, eller ønskelig, med 
poengberegning ved sensur. Opplever sjelden store sprik 
mellom sensorene i karaktersettingen.  

Det kan være nyttig å ha en felles mal for sensorveiledning. 
Utforming av veiledningene varierer, også hvilket karakternivå 
rapporten skisserer. 
Studieleder ABSV har god erfaring med et sensurerings‐skjema 
fra Sogn og Fjordane, som kan sendes ut til medlemmene i 
LUKU. 

Konklusjon:  
SPL jobber videre med sensorveiledning i eget fagmiljø, og 
kommer tilbake til LUKU. 
LUKU avventer hva som kommer i høgskolens nye 
kvalitetssystem. 
Når temaet kommer opp igjen bør Morten Asmyr inviteres til å 
si noe om resultater fra sine undersøkelser angående dette. 

Nita 

Vedlegg 7
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Sak  
9/18   

RETHOS               

‐Utkastet til nye retningslinjer for helse‐ og velferdsstudier er 

sendt ut til høring.  

Høringsfrist er 31.07. 

 

‐Er det ønskelig/hensiktsmessig med en felles høring fra LUKU?  

Ikke behov. Blir ivaretatt i fagmiljøene. 

 

‐Prosess for arbeid med studieplaner i henhold til nye 
retningslinjer 
HVs ledergruppe skal utarbeide et prosjektdirektiv for det videre 
arbeidet med implementering av de nye retningslinjene for 
studiene SPL, VPL, BVP og SOS. Det blir kikk‐off for 
studieplanarbeidet i januar 2019. Nye studieplaner skal gjelde 
fra høst 2020. 
 

 
 
 

Sak 10/18
   
 

Simulering som undervisningsmetode – informasjon/innspill 

fra Samarbeidsgruppe for simulering og ferdighetstrening   

Implementeres i nye studieplaner. Blir ivaretatt ved deltagelse 

fra Senter for simulering og innovasjon (SSI) i prosjektgruppen – 

jf. sak 9/18.     

 

 
 
 

Sak 11/18   Fagdag 28.05.   

Til fagdag om digitalisering på HV er ca. 30 er påmeldt til nå. 

PULS har utarbeidet programmet.  

 

SPL arrangerer workshop 04.06. for å lage en mal for Canvas‐

emner. Andre program kan også delta dersom det er ønskelig. 

Inger /  SSI deltar for å informere om Canvas‐emnet «Simulering 

og ferdighetstrening».   

   

 
 

Sak 12/18  Kort orientering om praksisprosjektet 
Oppstartsmøte 19.04. 
Til oppstartsmøtet var det utarbeidet et notat hvor flere 
tidligere prosjekt var presentert.  
Prosjektet skal driftes videre av Team praksisstudier.  
 

 
 
Praksiskoordinator 
SSAF + Elin 

Sak 
13/18 

Internasjonalisering – orientering 
Et sterkt krav fra KD om at internasjonalisering må økes, både 
utveksling av studenter/lærere og FoU‐samarbeid. 
 
HVs ledergruppe vil fremme en sak for avdelingsstyret om 
opprettelse av et internasjonaliseringsteam, bestående av 
prodekan utdanning, prodekan FoU, 2x30% stilling fagansatt H 
og V, 1 student H og 1 student V. Funksjonstid 4 år. 
 
Innspill i møtet om at det bør vurderes å gi studentene lønn som 
studentassistenter. 

 

Eventuelt  Anne‐Lise/Studieverkstedet 
‐ Positiv utvikling i inneværende studieår 
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5 studentassistenter fra HV har deltatt med veiledning. Det er 
gjennomført to skrivekvelder og karrierekurs. 
Disse aktivitetene ønskes videreført neste studieår. 
Det er ønskelig å kunne tilby studentassistene et kort kurs (2‐3 
timer) i veiledning. Egil kan tilby dette.  
‐ Neste studieår planlegges / ønskes: 
  ‐ Kurs i presentasjonsteknikk 
  ‐ Anatomi‐kveld m/ Heidi Grønlien 
 
Det oppfordres til å komme med forslag til andre aktiviteter. 
Kjersti foreslår at hun kan arrangere et kurs i debatt‐teknikk. 
 
Kirsti / diverse 
Strategisk plan sendes ut onsdag 09.05. Høringsfrist er 30.05. 
Dersom noen av representantene i LUKU har innspill til felles 
høring fra LUKU, kan disse sendes til Elin innen 22.05. 
Elin sender en påminnelse/oppfordring til LUKU‐medlemmene. 
 
Fadderprogram bare i studiestartuken og påfølgende helg. 
Mindre fokus på fest og tema for arrangementene som 
inkluderer mangfoldet i studentgruppen. Godt antall faddere fra 
HV (ca. 50) har meldt seg, men det etterlyses flere fra sosialt 
arbeid.  
 
Som oppfølging av fagdagen 28.05. (se sak 11/18) skal det 
arrangeres undervisningslunsjer med tema 
Canvas/digitalisering. 
Det vil bli arrangert en undervisningslunsj meg Learnlab. 
v/Kjersti. 
 
Innkalling i Outlook til høstens LUKU‐møter:  
08.10., 05.11. og 17.12. kl.13.00 til 15.00 
 

 
 
Egil 
 
 
 
 
 
 
Kjersti 
 
 
 
 
 
Elin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elin 
 
 
Elin 
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Møte i Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU), Avdeling for helse og 

velferd.  

17.12.2018 

Til stede: 

Kirsti Lauvli Andersen, Jörg Kirchhoff, Egil Lyberg, Øystein Jensen, Anne‐Lise Eng, Inger Hjelmeland, 

Randi Magnus Sommerfelt, Eli‐Anne Skaug, Anne Glømmen, Nita Ørmen, Guri Rummelhoff, Nina 

Buskoven (referent)  

Forfall: Heidi Aarum Hansen, Karin Waleur, Grete Gluppe 

Sak     Ansvar 

Sak  
28/18 
 

Referat fra møtet 5.11.2018 
Referatet godkjent. 
 
Medlemmene lagt til i Teams. Verktøyet kan brukes til å melde 
inn saker og følge med.  

 
 

Sak  
29/18 
 

Emneevaluering – Jörg innleder med å si litt om egne 
erfaringer 
Hvordan gjennomføre? Hvordan brukes resultatene ‐ spesielt 
med tanke på å lukke kvalitetssløyfen?  
Skal en bruke standardisert skjema eller emnespesifikke?  
Gjennomgang av evalueringer, hva som måles og hvordan 
(spørreskjema).  
Innspill: 

‐ ABSV bruker fortsatt PBL‐skjema, men kan tenke seg å 
innføre dette i stedet. Opplegget virker effektivt.  

‐ Har brukt tillitsvalgte inn i arbeidet.   
‐ Synes som en god kartlegging av hvor ressursene bør 

settes inn 
‐ Men de som ikke deltar i de ulike 

undervisningsformene, svarer også 
‐ Avhengig av hvor mange som underviser 
‐ Organisering; alle bør ha en helhetlig tanke på 

læringsutbyttene 
‐ Bør en spørre om noe en ikke kan gjøre noe med, eller 

som en ikke ønsker svar på? 
‐ Grader av standardisering, ser at dette skjema kan 

brukes som utgangspunkt. Hva vil vi med 
undersøkelsen? Kan det være fellestrekk som vil gå igjen 
i alle undersøkelser? 

‐ Måler ikke læring, men studentenes opplevelse av 
gjennomføringen av emnet 

‐ Kartlegging av studentenes tidsbruk (inntektsgivende 
arbeid vs tid brukt på studiene) 
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‐ Stiller spørsmål ved om alder og inntektsgivende arbeid 
er relevant i en undersøkelse om et emne 

‐ Det studentene skriver i åpne kommentarer som gir 
mest informasjon 

‐ Hvordan påvirkes en av de åpne kommentarene? 
 
Studieenheten jobber med emneevalueringer som tematikk.  
Viktig å ha i bakhodet hva evalueringsskjemaene blir brukt til, 
hva de måler.   
 

Sak 30/18
   

Høgskolens plan for kandidatundersøkelse v/Kirsti   
Se vedlagt innkalling til UKU – sak2 
Møtet ble avlyst, så saken utsettes. 
 

 

Sak 31/18
   
 

SSI – arealplan og pedagogisk tenkning v/Inger 
Prosjekt «Dreieverkstedet» er et halvt år på etterskudd, nå 
planlagt innflytting våren 2021. Prosjektgruppa består av 
interne og representanter fra Fredrikstad kommune. 
Styringsgruppemøte 4.1.19, plantegning klar 31.1. Grunntanke 
er tverrfaglighet og samarbeid, også mot Fredrikstad kommune 
som er med. Pasientsikkerhet ved overganger. 
Studentgjennomstrømming, fleksibilitet og sambruk mtp 
planløsninger er også i fokus. 
Gjennomgang an planløsningen per i dag. Visningsleiligheten til 
Fr.stad kommune er tenk flyttet inn.  
Innspill:  

‐ BVP har behov for lagring av musikkinstrumenter, utstyr 
til friluftsliv og forming i tilknytning til stort, flatt rom. 

‐ Vendbare skjermer i stort, flatt rom. 
‐ Garderobeløsning og fordeling kvinner/menn 

 
 

Sak 32/18   Vurdere LUKUs årsplan 2019 m/fokus på de definerte 
satsingsområdene i HiØ v/ Kirsti 
Satsningsområde 1 = studiekvalitet  
Satsningsområde 2 = forskning  
Satsningsområde 3 = digitalisering 
Kirsti sender ut siste utgave av årsplanen. 
 

HiØs aktivtetsplan og LUKUs årsplan. Trenger mer tid på dette 

og vurdering av hvilke aktiviteter LUKU bør legge vekt på. 

Utsetter saken til over jula.  

Avdelingsstyremøte konkluderte med at forslaget til nytt 

kvalitetssystem er mer et kontrollsystem. Høgskolestyret har 

heller ikke vedtatt dette.  

  

Aktivitetsplan for LUKU: gjennomgang av foreslåtte datoer for 

undervisningslunsj. Dokumentet legges i Teams. 

Vurdere å legge inn personalseminaret i aktivitetsplanen også. 

 
 

Sak 33/18  Orientering om fagdagen «Den gode oppgaveteksten» v/ Nita, 
Randi og Anne‐Lise 
Avtale gjort med Arild Raaheim, legger opp til forelesning og 
dialog. En liten arbeidsgruppe som ser på opplegget for dagen. 
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Raaheim vil ta utgangspunkt i eksempler fra vårt 
kvalitetsutviklingsarbeid. Spre ordet om fagdagen. 
Se på gode sensorveiledninger, også som utgangspunkt for 
begrunnelser, studentene kan nå enkelt be om begrunnelse i 
Studentweb.  
 

Eventuelt  ‐ Meritteringssystem, høringsfrist 15.3.19. Saken legges i 
Teams og tas opp i februarmøtet. 

‐ Studieverkstedet: veiledning ved hjemmeeksamen på 
struktur f eks. Er det ok, hvor går grensa? Mer guide til 
hvor de kan finne ut av det. 

‐ Visning av Teams. Godt råd er å ha system på hvem som 
gjør hva inne i rommet.    

‐ Resultatene fra Studiebarometeret vil også bli sak på 
neste møte i februar.  
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Høgskolen i Østfold
Fagdag Avdeling for Helse- og velferd 

14.02.19

Professor, dr.philos. Arild Raaheim

Vedlegg 8
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Program – Høgskolen i Østfold

1230-1300 Om eksamen og alternative vurderingsformer

1300-1345 Om sammenhengen mellom 

læringsutbyttebeskrivelser, undervisning og vurdering; 

-hvilken vurderingsform skal vi velge?      

-om forholdet mellom arbeidskrav og vurdering

1345-1400 Pause

1400-1500 Hva skal vi vurdere og hvordan skal vi vurdere det? 

- Hva er en god oppgavetekst?

- Hva menes egentlig med ‘kriteriebasert vurdering’?

- Bruk av vurderingsrubrikk

- Karaktersetting

1500-1515 Pause

1515-1600 Oppsummering, diskusjon, kommentarer og spørsmål.
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Hvor står vi?

Aktive studenter Læringsfellesskap

Refleksjon og kritisk tenkning Kvalitetskultur

Meld. St.16. (2016-2017). Kultur for kvalitet i høyere utdanning. 
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Læringsutbytte…
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Eksamen - historisk bakgrunn

• The examination system was systematized in the Sui Dynasty (581–
618) as an official method for recruiting bureaucrats. It was intended to
ensure that appointment as a government official was based on merit
and not on favoritism or heredity.

• Theoretically, any male adult in China, regardless of his wealth or
social status, could become a high-ranking government official by
passing the imperial examination.

• Candidates were tested on their knowledge of the Confucian classics,
their ability to write, and the "Five Studies:" military strategy, civil law,
revenue and taxation, agriculture, and geography. Though only about 5
percent of those who took them passed, the examinations served to
maintain cultural unity and consensus on basic values and ensured the
identification of the educated elite with national, rather than regional,
goals and values.

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Imperial_Examinations_(Keju)
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Eksamen kan tjene ulike formål/ha ulike funksjoner: 

• En demokratisk funksjon
– som handler om å sikre at alle får like muligheter og at samfunnet får

tilgang på ulike typer kompetanser

• En kulturell/ideologisk funksjon
– som handler om at sentrale verdier og kunnskap som gjelder i

samfunnet (historien om oss) ivaretas og videreføres til nye
generasjoner (jfr debatten om ex.phil.)

• En profesjonell funksjon
– som handler om hva en innenfor en bestemt profesjon, et fag eller

fagmiljø mener det er viktig å kunne (hva er/kan en … psykolog/
lege/…?)

• En individuell/identitetsfunksjon
– som handler om det enkelte individs opplevelse av faglig kompetanse

og faglig tilhørighet («jeg vet derfor er jeg»)

• En sertifiseringsfunksjon
– som handler om flere ting, deriblant opprettholdelse av universitetet

som utdanningsinstitusjon og utdanningsinstitusjonens kontrakt med
samfunnet.
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Vurdering mer enn eksamen

Vurdering av læring (summativ vurdering)

Vurdering for læring (formativ vurdering)

Vurdering som læring (studentmedvirkende vurdering/ 

‘sustainable assessment’)
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Sustainable assessment

“The notion of sustainable assessment, … is to focus on the need for 
all assessment practices to equip learners for the challenges of 
learning and practice they will face once their current episode of 
learning is complete” (Adesemowoa, K., Oyedelea, Y. & Oyedeleb, O. 2017, s. 2).

“…sustainable assessment theory proposes to move beyond 
summative and formative assessment by positing that students should 
be more actively involved in their own assessment by increasing their 
participation both in the process of identifying assessment criteria and 
in making judgements themselves”(Beck, Skinner & Schwabrow, 2013, s. 327-
328).

Adesemowoa, K., Oyedelea, Y. & Oyedeleb, O. (2017). Text-based sustainable assessment: A case of first-year 
information and communication technology networking students. Studies in Educational Evaluation, 55, s. 1-8.

Beck, R.J., Skinner, W.F. & Schwabrow, L.A. (2013) A study of sustainable assessment theory in higher education 
tutorials, Assessment & Evaluation in Higher Education, 38:3, 326-348, DOI: 10.1080/02602938.2011.630978
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Hvilke krav skal vi stille til vurderingsformen?

1 2 3 4 5

Pålitelig

Gyldig

Autentisk

Transparent

Rettferdig

«Sustainable»

Annet

Lavt Høyt
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Om sammenhengen mellom 

læringsutbyttebeskrivelser, undervisning og 

vurdering
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Progresjon i nivåer – horisontalt og vertikalt
En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte 

definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Horisontal progresjon

Kunnskap 1.syklus:
-har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, 
problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor 

fagområdet

År 1 År 2 År 3

K1 K2 K3

Emne 1 Emne 2 Emne 3

K1 Innledn.   K1 Utvidet K1 Spes.

K1 F1 GK1

Vertikal progresjon

3.Syklus

2.Syklus

1.Syklus
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En akademisk tre-enighet – meningsskapende 

samsvar. 

LÆRING

UNDERVISNING  VURDERING
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Læring, et resultat av:

Undervisning

Studentens arbeid Læring S & U

Vurdering

85



Alternative vurderingsformer

Muligheter og begrensninger

UiB:

Men krever også en vurderingsstrategi (assessment policy)
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Et hav av muligheter
Variasjon langs følgende dimensjoner:

• Nivå
– Hvorvidt studentene vurderes aleine eller sammen med andre

• Arena
– Hvor vurderingen finner sted (på institusjonen, i naturlige

omgivelser utenfor institusjonen, i det virtuelle rom)

• Form
– Om vurderingen skjer på basis av skriftlig arbeid, praktisk

(kunstnerisk) arbeid, eller muntlig fremføring

• Format
– Hvorvidt det er summativ eller formativ vurdering, eller en

kombinasjon av disse
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40 alternativer til den tradisjonelle skriftlige eksamen:
Eksamensrevolusjonen.  Gyldendal Akademisk, 2016.

Skriftlig eksamen

Alternativ 1: Med medbrakt «fuskelapp»

Alternativ 2: Med innlagt mulighet for innhenting av 
informasjon/diskusjon med medstudenter

Alternativ 3: Med åpenhet til alle typer kilder

Alternativ 4: «Take away» eksamen

Alternativ 5: Individualisert eksamen

Alternativ 6: Objektiv prøve (multiple choice)

Alternativ 7: Omvendt objektiv prøve

Alternativ 8: Studenten som sensor

Alternativ 9: Stasjonseksamen

Alternativ 10: Fagartikkel

Muntlig eksamen

Alternativ 11: Med tid til forberedelse

Alternativ 12: Som forberedt klage/ankemulighet

Alternativ 13: Posterpresentasjon

Alternativ 14: Praktisk muntlig

Alternativ 15: Disputas

Alternativ 16: Foredrag

Alternativ 17: Intervju

Andre vurderingsformer

Alternativ 18: Bidrag på vitenskapelig konferanse

Alternativ 19: Mappevurdering

Alternativ 20: Virtuell konferanse

Alternativ 21: Praktisk oppgave utenfor institusjonen

Alternativ 22: Oppdragsvirksomhet

Alternativ 23: Logg

Alternativ 24: Intervju av fagperson

Alternativ 25: Utplassering

Alternativ 26: Prosjektpresentasjon

Alternativ 27: Vurdering av medstudenter

Alternativ 28: Kronikk

Alternativ 29: Litteraturanmeldelse

Alternativ 30: Kursanmeldelse

Alternativ 31: Planlegging av undervisningsopplegg

Alternativ 32: Blogginnlegg

Alternativ 33: Facebook-gruppe

Alternativ 34: Film

Alternativ 35: TBL-aktivitet

Alternativ 36: Arrangere faglig aktivitet

Alternativ 37: Analyse av vurderingsformen

Alternativ 38: Studenten som underviser

Alternativ 39: Pasienten som sensor

Alternativ 40: Ekstern sensur
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Eksempel på «studentmedvirkende vurdering»

1. Studenter samarbeider med underviser i å utarbeide vurderingskriterier

2. Studentene gjennomfører et oppdrag/en arbeidsoppgave.

3. Vurdering gjennomføres i form av:

a. Selvvurdering

b. Medstudentvurdering

c. Vurdering fra underviser

Vurderingen skjer opp mot vurderingskriteriene, og karakteren blir en 
«fremforhandlet» karakter der underviser har det avgjørende ordet.

Meer, N. & Chapman, A. (2015). Co-creation of marking criteria: Students as partners in the assessment 
process. Business and Management Education in HE. An International Journal 
doi:10.11120/bmhe.2014.00008
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Et annet alternativ:

• «Open access» med blant annet tilgang til egne

notater.
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Arbeidskrav og vurdering….

...eller ‘bare’ vurdering?
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Hva spør vi om når vi spør? Og hva er det egentlig 

vi ønsker å vite?

• Gjøre rede for

• Beskrive

• Gjengi

• Vise 

• Bestemme 

• Drøfte

• Vurdere

• Analysere 
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Hvordan formulerer vi det vi ønsker at studentene 

skal lære?

Hva er f.eks. forskjellen på «å ha god» kunnskap og «å 

ha inngående» kunnskap om noe? Hva er forskjellen på 

«å gjøre rede for» og «å beskrive»? Hva betyr «evne 

å…»? Hvordan skiller «å forstå» seg fra «å 

demonstrere»?. Hva er forskjellen på å «ha kunnskap» 

og å «ha dybdekunnskap»? Hva er «begynnende 

evne» – hvordan måles dette? Hos ulike individer? 

Hva er forskjellen på inngående kunnskap, avansert 

kunnskap og forskningsbasert kunnskap?
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Bruk a rubrikk
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HSSPL10118 Sykepleie - fag og funksjon (Høst 

2018–Vår 2019) 
Kunnskaper

Studenten kan:

gjøre rede for menneskets grunnleggende behov relatert til alder, kjønn og helse, og hvilke 
komplikasjoner som kan oppstå når disse ikke kan dekkes

gjøre rede for aktuelle observasjoner og sykepleiehandlinger for å ivareta menneskets grunnleggende 
behov

gjøre rede for kliniske vurderingsprosesser, og beskrive hva som skal dokumenteres, hvordan 
dokumentere og hvorfor dokumentere i pasientjournalen

gjøre rede for smittekjeden og hvordan den brytes

beskrive sykepleiens tradisjon og historie

Ferdigheter

Studenten kan:

ivareta grunnleggende sykepleieferdigheter forsvarlig mht teknikk, sikkerhet og hygiene

anvende kunnskaper i anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi i sykepleiefaglige vurderinger

Generell kompetanse

Studenten kan:

vise respekt for og samarbeide med medstudenter og lærere i studiearbeidet

skrive oppgave etter prinsipper for akademisk skriving

vise forståelse for at kunnskap i grunnleggende sykepleievitenskapelige, samfunnsvitenskapelige, 
medisinske og naturvitenskaplige tema har betydning for å gi god sykepleie

innhente, vurdere og anvende forskningsresultater i muntlige og skriftlige presentasjoner
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HSSPL10118 Sykepleie - fag og funksjon (Høst 

2018–Vår 2019) 

• I hvor stor grad er det overensstemmelse mellom 

LUB og arbeidskrav og eksamen?
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Arbeidskrav. 1 – Individuell oppgave 

Fokus: Sykepleierens funksjons- og ansvarsområde

Sykepleie som praktisk yrke omfatter følgende grunnleggende 
funksjonsområder direkte rettet mot pasienter og pårørende:

1.    Helsefremming

2.    Forebygging

3.    Behandling

4.    Lindring

5. Rehabilitering og habilitering

Gjør rede for helsefremmende eller forebyggende funksjon og 
gi eksempler på den valgte funksjonen fra fortellingen «En helt 
vanlig dag» i samme kapittel. 

Ta utgangspunkt i beskrivelser av sykepleiefunksjoner i kap. 1 i 
Grunnleggende sykepleie. Søk etter fag- og forskningsartikler som 
omhandler den funksjonen som er valgt og anvend minimum en (1) av disse 
i besvarelsen.

Presenter litteratursøk i eget skjema (Søkelogg).
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Arbeidskrav. 1 – Individuell oppgave 

Kriterier for vurdering av besvarelsen:

4. Viser faglig forståelse

5. Anvender pålitelig og relevant litteratur (kildekritikk).

6. Anvender relevante forskningsresultater

7. Gjør rede for innholdet

13. Er presis og nøyaktig (språk og stil og referering).

17. Følger retningslinjer for oppgaveskriving

22. Besvarelsen er et selvstendig produkt (plagiering).

Besvarelsen skal ikke overskride 1000 ord.
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Arbeidskrav 2 «Arild – trykksår»?

• Hvorfor gruppeoppgave?

• Hvorfor krav om «..anvende pensumlitteratur, 

minimum to vitenskapelige artikler og annen 

relevant litteratur»? (Og «Annen relevant litt.»?)

• Hvorfor 1500 ord?

• Hvorfor skriftlig?

– Hva er det dere ønsker å vurdere?
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VERNEPLEIEUTDANNINGEN (5 timers eksamen)

Arbeidskrav: Individuell oppgave på maks 1500 ord må besvares individuelt og 

vurderes til godkjent. Det gis en mulighet til omarbeiding. Leveres i Canvas 

17.09.2018, kl.1300. 

I denne oppgaven skal dere; 

Beskrive hva det vil si å ha stor grad av frihet ved bruk av faglig skjønn, 

samt beskriv styrker og svakheter ved det å ha stor grad av frihet ved 

utøvelse av faglig skjønn. 

Beskriv hva det vil si å ha liten grad av frihet ved bruk av faglig skjønn, 

samt beskriv styrker og svakheter ved det å ha liten grad av frihet ved 

utøvelse av faglig skjønn. 

Drøfte hva det vil si å ha stor grad av frihet….

Drøfte hva det vi si å ha.. og hvilke implikasjoner dette har 
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Vernepleie

Arbeidskrav: 0ppgavebank. Fem oppgaver, på 

maks 500 ord per oppgave, må besvares 

individuelt og vurderes til godkjent. Det gis en 

mulighet til omarbeiding. Leveres i Canvas 

02.10.2018, kl.1300.
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Beskriv, beskriv, beskriv…

1. Beskrive hva profesjon er slik Harald Grimen (2008) definerer det. 

2. Beskriv hva eksperimentell design er. 

3. Beskrive validitetssystemet til Cook og Campbell. 

4. Beskriv utfordringer eller begrensninger knyttet til sanseerfaring og empirisme. 

5. Beskriv hva utviklingshemning er. 

6. Beskriv hovedtrekkene i sjekklisten til Løkke og Salthe (2012). 

7. Beskriv noen hovedtrekk ved velferdsstatens oppbygning og utvikling. 

8. Beskriv hva autonomi er. 

9. Beskriv hva empowerment er. 

10. Beskriv hva diskriminering er. 

11. Beskriv hva verbal atferd er. 

12. Beskriv hva retorikk er. 

13. Beskriv hva konsekvensetikk er. 

14. Beskriv hva kantiansk etikk er. 

15. Beskriv hva dydsetikk er. 

16. Se filmen «Festen» som du finner på NAKU sine sider, her: 
https://naku.no/node/5578 

Ta utgangspunkt i beskrivelsen av vernepleierens partnerrolle (Brask, Østby og 
Ødegård, 2016). Beskriv hva du kan se av 1. perspektiv, 2. modus og 3. praksis hos 
tjenesteyter i filmen. 

Beskriv en alternativ løsning på situasjonen, og hvilke perspektiv, modus og praksis du 
ville ha valgt om du var tjenesteyter.
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Lub - vernepleie
Kunnskap

1. beskrive vernepleierprofesjonen og profesjonsutøvelse

2. beskrive sentrale konsekvenser ved kognitiv funksjonsnedsettelse

3. beskrive hovedtrekk i velferdsstatens oppbygning og utvikling, samt sosialpolitiske 
begreper relevante for vernepleierprofesjonen 

4. diskutere utfordringer knyttet til grensen mellom selvbestemmelse og ivaretakelse

Ferdigheter 

5. anvende sentrale kjennetegn ved systematisk miljøarbeid for å treffe begrunnede valg

6. anvende normativ etikkteori til å vurdere hva som er en god handlemåte i situasjoner der 
rett svar ikke er opplagt

7. anvende kunnskap om akademiske standarder og skriving

Generell kompetanse 

8. beskrive hovedtrekkene i kunnskapsbegrepet som benyttes innenfor høyere utdanning

9. diskutere forutsetningene for og utfordringer relatert til faglig skjønn

10. beskrive skillet mellom normative og deskriptive utsagn

11. beskrive sentrale hovedpunkter i noen utvalgte etikkteorier 

12. beskrive sentrale hovedpunkter relatert til ulike måter å tilnærme seg og forstå språk
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5 timers eksamen

• Hvor mange oppgaver?

• Aristoteles – hvor sentralt er dette egentlig?

• «Beskriv hva som skille verbal atferd fra…» 
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Sosionomutdanningen

• Samme arbeidskrav som vernepleie – hvorfor?

• Eksamen – individuell hjemmeeksamen (3 dager) 

«familien Abrahamsen» (2500 ord). 4 tema som 

skal belyses. BRA! (litt kort tid?)
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Lub - sosionomutdanningen

Kunnskaper 

1. Kan forklare sosialt arbeids plass i samfunnet i dag og tidligere

2. Kan forklare yrkesgruppens ulike mandat og fagets analytiske perspektiv

3. Kan forklare metodisk sosialt arbeid.

4. Kan forklare hva som forstås med velferdsstaten og hovedinnholdet i 
velferdspolitikken

5. Kan forklare hva som forstås med inkluderingskompetanse

Ferdigheter

6. Anvender grunnleggende kommunikasjonsferdigheter

7. Er oppmerksom på egen studentrolle

Generell kompetanse 

8. Identifiserer og reflekterer over etiske problemstillinger.

9. Er oppmerksom på egne holdninger og verdiers betydning for det faglige arbeidet

10. Kan gjennomføre arbeidsoppgaver som deltaker i basisgrupper og andre 
studentgrupper

11. Kan formidle fagstoff muntlig og skriftlig gjennom aktiv deltakelse i undervisning, 
muntlige framlegg og skriftlige oppgaver.   

12. Har kunnskap om bibliotekets tjenester og databaser 
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Barnevernsutdanningen

Fire arbeidskrav: 2 individuelle oppgaver (1000 ord) 

knyttet til hvert sin lub, og  en gruppeoppgave (knyttet til 

en kunnskapslub og en ferdighetslub). Obligatorisk 

undervisning.
Hvorfor gruppe? – når de som ikke leverer gruppeprodukt kan/må levere 

individuelt arbeid?

Gruppene leser og gir tilbakemelding til hverandre. 

Presentasjon på seminar med tilbakemelding med utg.p. i 4 

kriterier (deriblant evne til samarbeid – da må vel individuelle 

oppgaver stryke?).

5-timers eksamen, 3 oppgaver, alle må besvares. (Hvorfor er 

to av oppgavene identiske med gruppeoppgave og en av de 

individuelle oppgavene?)
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Arbeids- og velferdsfag

Arbeidskrav: individuelt arbeid (1500 ord) og et 

refleksjonsnotat (1000 ord). (Hva er forskjellen?). En 

time akademisk coaching og obligatorisk 

undervisning.

Hjemme eksamen (3 dager) 2500 ord.
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Individuell oppgave

Ta utgangspunkt i en gruppe som i dag har vanskeligheter på 
arbeidsmarkedet og diskuter etiske utfordringer/dilemma ved at det 
føres en politikk med ‘krav’ om at alle skal arbeide (arbeidslinja). 
Bruk pensum og relevant forskning.

Forslag til oppsett: 

1. Innledning 

2. Problemstilling 

(F.eks. Hvordan kan krav om arbeidsdeltakelse medføre etiske 
utfordringer i møte med «en navngitt utsatt gruppe»?) og 
avgrensning (hvilken gruppe du fokuser på)

3. Bakgrunn/teori

4. Diskusjon

5. Avslutning

Du kan ha flere underoverskrifter under disse delene hvis du ønsker 
det.
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Refleksjonsnotat (knyttet LUB om kommunikasjons-

ferdigheter)

Oppgave:

•Lag en kort oppsummering av innholdet i 
ferdighetstrening/simulering, basert på din egen opplevelse 

•Beskriv en situasjon fra ferdighetstrening/simulering (en erfart eller 
observert situasjon) og hvilken rolle hadde du i situasjonen. 
Reflekter rundt det som skjedde.

•Trekk ut begreper/områder som er sentrale for å beskrive 
situasjonen på en faglig måte. 

Hva er din faglige begrunnelse for at samtalen/situasjonen utviklet 
seg i positiv/negativ retning? Gi eksempler på hvordan du nå ville 
håndtere tilsvarende situasjon. Foreslå eventuelle 
handlingsalternativer. Hva har du lært? Hvilken ny forståelse og 
kunnskaper har prosessen gitt deg? Anvend kunnskaper fra 
relevant pensum og forskning. 

Momenter som er viktige å ta med når dere skriver refleksjonsnotat 
er dine egne reaksjoner, handlinger, holdninger og følelser. 
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Eksamen

Knyttet til case basert på nyhetssak med Petter 

Nyquist.

God oppgave (men er tre dager nok?)
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Aktivitetsplan for LUKU‐ 2019 Avdeling for helse og velferd (pr.13.05.19) 
Område 1: Pedagogiske fagdager og undervisningslunsjer 

Område  Aktivitetstiltak  Ansvar  Oppstart  Frist/dato for 
gjennomføring 

1  Pedagogiske fagdager/faglunsj 

1.1  ‐ «Oppgavetekst», den gode teksten‐ innhold 
og struktur  

Randi, Nita Ø, Anne‐ 
Lise E. og Kirsti LA

Avtale med 
Arild Raaheim 

Fagdag‐ 14 februar 2019 
Kl:12.30‐16.00 

1.2  Undervisningslunsj (ca en lunsj pr. mnd) 
1) Survey Exact
2) Canvas; utvide mulighetsromme; 
3) Kollegaveiledning; 
4) Student ‐tilbakemeldinger på arbeider 
5) Arbeidskrav; hva, hvorfor, når, hvordan?
6) Fremmøtepliktig undervisning‐ sikrere 
det bedre læringsutbytte?  
7) Digitale opptak‐ muligheter 
8) LearnLab, fortsettelse 
9)NKR‐ læringsutbyttebeskrivelser 

1) Bengt Morten W.
2) PULS/ Kirsti LA 
3) Jon L.
4) Anne G.
5) Eli‐Anne S. 
6) Egil L. 

7) PULS/ Kirsti LA 
8) Kjersti LH 
9)Roar P.

Datoer (kl: 11.15‐12.00): 
11. Mars. Bengt Morten W.
(1) 
10. April. Roar P. (9) 
15 Mai.  PULS v/ Arild F.
18. September – Egil L. (6) 
23.Oktober‐ Anne G. (4) 
20. November – Jon L. (3)

Vedlegg 9
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FAGRÅD STUDIERETNING VELFERD 

Referat fra møte 1.desember 2017 

Tilstede: 

Håkon Tøfte, Andrè Paulsberg, Stina Lauritzen, Anne Glømmen, Egil Lyberg, Kari Megrund og Nita 

Ørmen 

Dagsorden for møtet handlet om å rekonstituere det gamle fagrådet som har hatt følgende mandat: 

Fagrådet er ansvarlig for å bidra til utvikling av studienes innhold, slik at disse er i tråd med 
nasjonale føringer og tjenestenes kompetansebehov. Fagrådet skal samarbeide om: 

Utvikling av studieplaner med særlig fokus på læringsutbyttebeskrivelser og -innhold. 
Utvikling av metoder for veiledning og vurdering i praksisstudier. 

Representanter fra HiØ, sykehuset og kommunene er deltakere.  
Fagrådet ledes av studieleder. Fagrådene rapporterer til Advisory board. 

Som ny studieleder i en ny organisering ved Høgskolen i Østfold, studieretning Velferd (som 
avløser Sosialavdeling)  har Nita Ørmen kalt inn til ovennevnte møte.  

Representantene til fagrådet er som følger: 

Sykehuset Østfold – Lise Jakobsen 

Fredrikstad kommune – Håkon Tøfte  

Sarpsborg kommune – Andrè Paulsberg 

Moss kommune – Stina Lauritzen 

Halden kommune – Thea Dahlqvist 

NAV – Magnus Finstad 

Høgskolen i Østfold: 

Anne Glømmen – programansvarlig bachelor i Arbeids- og velferdsfag 

Egil Lyberg - programansvarlig bachelor i Barnevern 

Karin Waleur - programansvarlig bachelor i sosialt arbeid 

Lars Rune Halvorsen – programansvarlig – bachelor i vernepleie 

Nita Ørmen – studieleder studieretning Velferd 

Det ble holdt en kort presentasjonsrunde med de fremmøtte.  

Etterpå ble det snakket løst rundt bordet om ulike problemstillinger som kan diskuteres i Fagrådet 
med tanke på innspill til Advisory Board: 

Vedlegg 10
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- Viktigheten av at studenter er forberedt til praksis ved blant annet å ha innsikt i Kap. 9. At 
det er forskjell på teoretisk og faglig forståelse, hvordan anvende lovverket. Med andre 
ord: en forutsetning for praksis er godt teoretisk grunnlag. 
 

- Forberede studentene på at det er et gap mellom reell utøvelse av yrket og teori og 
praksis. 
 

- Viktig at studentene får kompetanse på å stå i pressede situasjoner. 
 

- Fagrådet skal samarbeide om felles utfordringer.  
 

- Spennet mellom den ideelle barnevernspedagogen og virkeligheten. Utfordringen i å 
formidle spennet og få til faglig forsvarlighet og barnets beste. Dilemma: hva er faglig 
forsvarlig? 
 

- Utfordringer i forhold til bruk av digitale verktøy i praksisfeltet. Hvor oppdaterte er de ute i 
feltet? Felles bekymring at fagsystemet kan styre hverdagen. 
 

- Personvernbestemmelser og krav i forhold til dette. Dokumentasjon. 
Vurderingskompetanse. Nytt prosjekt for å øke denne kompetansen.  Flere eksempler på 
dårlige rapporteringsrutiner. 
 

- Erfaring fra praksisprosjekt barnevern på dokumentasjonsferdigheter.  
 

- Samarbeidsmidler mellom høgskolen og kommunene kan bidra til å finansiere prosjekter 
 

- Viktig med generell kompetanse om dokumentasjon uavhengig av datasystemer. 
 

- Viktig med deltidsutdanninger for å øke kompetansen ute. 

Det ble også orientert om at Høgskolen i Østfold avventer de nye retningslinjene som skal 
avløse Rammeplanene for profesjonsutdanningene. Felles forskrift er allerede vedtatt. Fagrådet 
kan være en aktør i prosessen med implementering av retningslinjene. 

Dette var noen punkter som ble diskutert på et kort møte. Enighet om nytteverdien av et 
Fagråd. Nita skal sjekke Canvas for å se om Fagrådet kan få tilgang til dette. Neste møte skal 
være i forkant av Advisory Board. Neste møte i Fagrådet blir 16.februar. 

 

Fredrikstad, 4.desember 2017 

Nita Ørmen 
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Overordnet samarbeidsavtale  mellom
NAV Østfold, NAV Hjelpemiddelsentral Østfold

og Høgskolen i Østfold.

Avtalen skal sikre et forpliktende samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, NAV Østfold
og NAV Hjelpemiddelsentral Østfold. Heretter omtales NAV Østfold og NAV
Hjelpemiddelsentral som  NAV.

Det overordnede målet for samarbeidet er  å  sikre kunnskapsbasert praksis.

Avtalen revideres i løpet av første kvartal årlig av Koordinatorforum der begge parter
skal være representert. Hver av partene har ansvar for at praktiske erfaringer fra
samarbeidet samles og systematiseres slik at det kan danne grunnlag for
evalueringsmøter. Disse møtene har som hensikt  å  foreta en vurdering av
gjennomførte tiltak og utveksle erfaringer som er gjort i avtaleperioden. Dersom man
ikke kommer fram til enighet kan avtalen ensidig sies opp med  6  mnd. skriftlig varsel.
Det rapporteres årlig til de tre signerte lederne.

Sammensetning av Koordinatorforum
3 -4  representanter fra hver organisasjon.

Aktivitetsområder
Avtalen beskriver samarbeidsområder mellom Høgskolen i Østfold og NAV.

.  Samarbeide om FOU midler til felles prosjekter med utgangspunkt i sentrale
føringer og lokale behov

.  Samarbeide om utvikling av bevilgnings -og eksternt finansierte studier som er
relevante for NAV ansatte:

- Invitasjon fra begge parter til deltakelse på konferanser og fagdager.

-Praksisstudier/ praksisplasser ute i NAV enhetene

-Benytte fagpersoneri NAVi undervisning ved HlØ

.  Benytte fagpersonell fra HIØ til eksternveiledning for
kollegaveiledningsgrupper i NAV

.  Benytte fagpersonell fra HIØ til foredrag- kursdager for NAV

K
/’
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. Være  representert  i  høgskolens Advisory board.

Andre aktiviteter i form av:

0 Samarbeid om faglige konferanser lseminarer nasjonalt og internasjonalt.

.  Tilgang til et utvalg av NAVs statistikk som ikke er unntatt personvernet og
som kan benyttes i forskningssamarbeid mellom HIØ og NAV.

. Utarbeide dokumentasjon fra samarbeidsprosjekter som formidler kompetanse
og kunnskap om god praksisutøvelse.

Beslutningsmyndighet og økonomi
Samarbeidet skal foregå innen de regelverk og økonomiske rammer som til enhver tid
gjelder og avtalen endrer ikke på beslutningsveier eller vedtaksmyndighet hos noen
av partene. Dersom det skulle oppstå saker hvor dette er til hinder for  å  nå
intensjonen i avtalen må disse sakene drøftes av partene på det nivå som er
nødvendig for at den kan løses.

Informasjon
Høgskolen i Østfold og NAV er hver for seg ansvarlig for å gi nødvendig informasjon
om denne avtalen i sine respektive organisasjoner.
Partene skal samarbeide om å realisere de mål som er beskrevet i avtalens intensjon
og mål. Partene skal så tidlig som mulig informere hverandre om planer og tiltak som
kan få innvirkning på partenes mulighet for oppfyllelse av ”overordnet
samarbeidsavtale” for å kunne ivareta forutsigbarhet.

Taushetsplikt
Partene har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den andre parts
foretningsmessige eller interne forhold og iforhold til sikring av konfidensiell
informasjon. Studenter og fagpersoner fra begge virksomheter skal ha signert
taushetserklæring før oppstart av eventuell praksis.

Inngåelse av forpliktende avtaler.
Alle avtaler som gjøres mellom NAV og HIØ vil være å anse som selvstendige
samarbeidsavtaler og skal være i tråd med den overordnede samarbeidsavtalen.
Avtaler som innebærer kjøp av studieplasser forutsetter at regler for offentlig
anskaffelser følges. Alle samarbeidsavtalene skal skriftliggjøres og redegjøre for mål,
innhold, arbeidsform, målgruppe og rammer som gjelder for samarbeidet.

.  Det skal utarbeides skriftlige avtaler om utplassering av studenter i praksis

0 Koordinering av undervisning og utplassering av studenter skal gå via NAV
Østfold.

/?
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Hvilke  aktører fra NAV og HIØ som  skal være  med  å  forhandle frem/  utarbeide  den
enkelte  samarbeidsavtale/prosjektavtale vurderes av NAV og HIØ.

Økonomiske forhold
Overordnet samarbeidsavtale regulerer ingen økonomiske forhold. Økonomiske
forhold bestemmes i hvert enkelt samarbeid gjennom en egen prosjektavtale.

V A;Sarpsborg/ Halden, / 018

”) /’ ,'  .  \

All .
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Sverre  Jes r n orten Gjeldnes EvaKjølstad

Fylkesdire t r Høgskoledirektør Avdelingsdirektør
NAV Øs (l HøgskoleniØstfold NAV Hjelpemiddelsentral Østfold

Vedlegg:
Mandat for Koordinatorforum for NAV og HlØ
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Høgskolen i Østfold

Pb 700
1757  Halden

Vår dato:

Deres ref: Vår ref:  2018/257 20.07.2018

Oversendelse av samarbeidsavtale

Vedlegger  underskrevet samarbeidsavtale mellom NAV Østfold, NAV Hjelpemiddelsentral
Østfold og Høgskolen  i  Østfold.

Med hilsen  "  l qk

Ole J. Hansen \
Avdelingsdirektør
NAV Østfold

Vedlegg:
Samarbeidsavtale, datert  180618

NAV  TILTAK ØSTFOLD  ll ARBEIDS— OG VELFERDSETATEN

Postadresse: Postboks 574 //  1703 SARPSBORG

Besøksadresse: Gamle Tindlundvei  3  //  1718 GREAKER

Tel: 55 55 33 33 // Faks: 69  01 02  21

www.nav.no //  nav.tiltak.ostfold@nav.no
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REFERAT FRA KOORDINATORMØTE 19.september 2019 

Tilstede:, Marius Kristiansen, Anne Mette Følkner, Marte Julie Lundeby, Hedda Bothne, Elin Tangnæs, Egil Lyberg, Anne Glømmen og Nita 
Ørmen. Christian Sørhaug første timen av møtet. 

Sak 19/19 – Godkjenning av referat fra 3.6.19 

Gjennomgått og godkjent. Presentasjonsrunde. Egil Lyberg fra HiØ blir fast representant fra Praksisteamet. 

Sak 20/19 –Lab –prosjekter v/Christian Sørhaug 

Laboratoriet for remontering av sosialt arbeid 
‐ Benytte studenter i systematisering av kunnskap, mm knyttet til kanalstrategien 
‐ NAV ønsker primært masteroppgaver i fremtiden. 
‐ Men bacheloroppgaver og lab virksomhet skal munne ut i vitenskapelig artikkel 
‐ Forsøk med pitching av ideer som drøftes i NAV og i koordinatorforum  
‐ Synligjøre mål og mening med prosjekter for begge parter 
‐ Christian benytter Marthe‐Julie som kontaktperson fra NAV. 

Sak 21/19 – Presentasjon av årshjul 

Med bakgrunn i tidligere produsert aktivitetsplan, presenterte Nita årshjul. Nita legger dette ut i Teams. Alle kan gå inn og endre dette og legge 
til aktiviteter med tidsfrister mm. Vi går gjennom det på neste møte i desember. 

Sak 22/19 – Nytt fra NAV, HMS og HIØ 

NAV HJELPEMIDDELSENTRALEN‐ 

‐ Merker omorganiseringen og at NAV har flyttet. Mulig nytt nedslagsfelt. Mange utfordringer. Nye samarbeidsformer. Tommer arealer. Stramt 
budsjettmessig. Utvikler digitaliseringsverktøy. Tar imot tolkestudenter fra Oslo Met. Og fra Rogaland ergoterapistudenter. 

‐ 
NAV‐ØSTVIKEN 

‐ Veldig fornøyde med nye lokaler. Fortsatt i omorganisering som er i ferd med å landes. Ny region, nye kolleager, ny kultur. Konsolideringsperiode. 
Hvilken rolle skal regionskontoret ha opp mot NAV kontorene.  

‐ 

Vedlegg 12
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NAV FREDRIKSTAD 

‐ Jfr samarbeidsprosjekter. 
 

HIØ –  

Egil etterlyste praksisansvar i samarbeidsavtalen. Avtalen ligger i Teams 

 

Eventuelt 

‐ Simuleringsprosjekt – forskningsprosjekt? Måle effekt av NAVS bruk av SSI i forbindelse med kollegaveiledning nyansatte. Oppstart 4.desember – 
Marthe‐Julie, Hedda, Inger H og Elin.  

‐ Praksisperiode‐ formuleringer som rommer flere praksisarenaer‐ ikke bare NAV kontor eller NAV LOKAL. 
‐ Praksisveiledning v/ Egil. Planlagt 10 stp praksisveilederutdanning. Blanding av nettbasert undervisning og samlinger.  
‐ Karrieredag 9.oktober. 

 

Omvisning på nye lokaler for NAV ØSTVIKEN.  

 

Neste møte: 5. desember kl. 8.30 – 11.30 på HiØ- . Julefrokost. Omvisning på Senter for Simulering og Innovasjon? Presentasjon av 
forskningsprosjekt Digitale interaksjoner i NAV? 

Fredrikstad, 19.september 2019 

Nita Ørmen – Referent 
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Advisory Board HV ‐ medlemmer
navn stilling instistusjon

Wenche Sydvold for kommunalsjef helse Fredrikstad kommune

Torunn Sikkeland Rådgiver

Fylkesmannen Oslo og 

Viken

Maria Kjølberg Evensen  Rådgiver

Fylkesmannen Oslo og 

Viken

Mette Sørvik for kommunalsjef Halden kommune

Terje Grøndahl dekan HV HiØ

Carl‐Morten Gjeldnes høgskoledirektør HiØ

Lars Petter Gjelnes Jørgensen rektor HiØ

Randi Sommerfelt studieleder SPL HiØ

Eli‐Anne Skaug studieleder SPL HiØ

Kirsti Lauvli Andersen Prodekan for utdanning HiØ

Nita Ørmen studieleder Barnevern og SOS HiØ

Lars Rune Halvorsen Studieleder Vernepleie HiØ

Anne Margrethe Glømmen Studieleder Arbeid og velferd HiØ

Bjørg Helene Knoph ledere HiØ Videre HiØ

Ann Karin Helgesen Prodekan forskning HiØ

Wenche Charlotte Hansen

Leder Utviklingssenter for 

sykehjem og hjemmetjenester i 

Østfold Indre Østfold kommune

Stine Lauritsen Sinding Moss kommune

Lise Westly direktør NAV Øst‐Viken

Live Hovin for kommunalsjef Sarpsborg kommune

Mette Bøhn Meisingset kompetansesjef SØ

Siv Groth Johansen Rådgiver Fag og kompetanse SØ

Vedlegg 13
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e‐postadresse

wesy@fredrikstad.kommune.no

FmosTSI@fylkesmannen.no

Fmosmke@fylkesmannen.no

Mette.Sorvik@halden.kommune.no

terje.grondahl@hiof.no

carl.m.gjeldnes@hiof.no

lars.p.jelsness‐jorgensen@hiof.no

randi.sommerfelt@hiof.no

eli.a.skaug@hiof.no

kirsti.l.andersen@hiof.no

nita.ormen@hiof.no

lars.r.halvorsen@hiof.no

anne.m.glommen@hiof.no

bjorg.knoph@hiof.no

ann.k.helgesen@hiof.no

wenche.charlotte.hansen@eidsberg.kommune.no

Stine.Lauritzen.Sinding@moss.kommune.no

lise.westly@nav.no

live.hovin@sarpsborg.com

mette.bohn.meisingset@so‐hf.no

Siv.Groth.Johansen@so‐hf.no
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Referat fra ADVISORY BOARD 24.05.2019: 

Til stede: 
Ann Karin Helgesen, Bjørg Knoph, Live Hovind, Hege Aatangen, Siv Groth Johansen, Stine Lautitzen 
Sinding, Wenche Charlotte Hansen, Maria Kjølberg Evensen, Torunn Sikkeland, Terje Grøndahl, Kirsti 
Lauvli Andersen, Randi Magnus Sommerfelt, Nita Ørmen, Ann Chatrin Leonardsen (sak 5) 
Elin Gunby Kristensen (referent) 

Forfall: Mette Sörvik, Carl Morten Gjeldnes, Mette Bøhn Meisingset, Fredrikstad kommune 

1. Presentasjon av NAVs bedriftsundersøkelse 2019 v/Hege Aatangen, NAV Øst‐Viken
Vedlegg 1 
Rapporten som presenteres ligger på NAVs hjemmeside. 
Utfordringen knyttet til sykepleiemangel er hvordan NAV og høgskolen kan samarbeide, bl.a. 
med etter‐ og videreutdanning, for å få sykepleiere i «andre næringer» tilbake til yrkesfeltet 
sykepleie. 
Nettsiden arbeidsplassen.no er en nettside som informerer om kompetanse og 
arbeidsmuligheter.  

2. Kort presentasjon av Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenesters satsningsområder
v/Wenche Charlotte Hansen, USHT

Vedlegg 2 
Det er ett utviklingssenter i hvert fylke. 
ressursprotal.no – en ny portal som bl.a. viser aktiviteter framover. Reformen skal 
innarbeides over 5 år. Kommunene må engasjere seg. Det arrangeres en 
inspirasjonskonferanse 27. og 28. mai. 

3. Presentasjon av HiØs arbeid med nye studieplaner fra høsten 2020 v/Kirsti Lauvli Andersen,
HiØ

Vedlegg 3 
Det utarbeides nye studieplaner for alle helse‐ og velferdsstudiene ved Avdeling for helse og 
velferd, pga. nye retningslinjer for studiene. Det er 12 læringsutbytter som skal oppfylles i 
forhold til felleslæring. Kompetanse i tverrfaglig samarbeid er et stort behov i yrkesfeltet.  
Utarbeidelsen av studieplaner gjøres i samarbeid med de aktuelle yrkesfeltene.  

4. Informasjon om prosjekter som er tildelt årets samarbeidsmidler v/Terje Grøndahl, HiØ
Prosjekter som ikke fikk tildelt midler var gode prosjekter, men man valgte å ikke gi «små 
potter» til mange prosjekter. Heller mer til noen prosjekter. 
Veiledningskurs for praksisveiledere fikk ikke midler, grunnet et sentralt utviklet kurs, i regi 
av Universitets‐ og høgskolerådet, som skal tas i bruk. Kravet om 10 studiepoeng skal 
oppfylles. Kurset organiseres med noen undervisningsdager og stor grad av selvstudier. 
Undervisningsmateriell legges ut på elektronisk læringsplattform (Canvas).  

5. Presentasjon av et prosjekt av samarbeidsmidler v/Ann Chatrin Leonardsen, HiØ
Vedlegg 4 
Gevinster fra prosjektet: 

‐ Gode diskusjoner mellom institusjonene (kommune, spesialisthelsetjenesten og 
kommunene) i behandlingen av intervjumaterialet 

‐ Lærer mye om analyseverktøy for datamateriale 
‐ Publiseringer 
‐ Formidling av funn til yrkesfeltet 

Prosjektet er publisert i Nursing Open. 

Vedlegg 14
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Samarbeidsprosjekt kan bli en del (i alle fall en liten del) av større prosjekt , som f. eks. 
«Standardisert sykepleie» / Røyken kommune.  
 
Generelt er det viktig med samarbeidsprosjekt for å utvikle både utdanningen og 
yrkesutøvelsen. 
 
Samarbeidsmidler er viktig for praksisfeltet som ikke har FoU‐tid, noe høgskoleansatte har. 
 

6. Eventuelt 
 

‐ Statens helsetilsyn har nå publisert sine oppsummeringsrapporter fra de to 
landsomfattende tilsynene som fylkesmennene gjennomførte i 2017 og 2018: 
Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk 
lidelse 
Tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig 
ruslidelse 
 
I tillegg har de publisert en samlerapport som gir en oversikt over resultatene fra begge 
tilsynene.  
 
De tre rapportene er publisert her: 
https://www.helsetilsynet.no/presse/nyhetsarkiv/2019/mye‐aa‐forbedre‐i‐tjenestetilbudet‐
til‐personer‐med‐samtidig‐psykisk‐lidelse‐og‐ruslidelse/ 
 
 

‐ 22.03.2019 sendte Fylkesmannen et forventningsbrev til alle kommunene / rådmennene.  
Vedlegg 5 
Forventningene oppsummert: 
Utviklingsprosjekt 
Omsorg 2020 
Kompetanseløft 2020 
Demensplanen 
Kommunenes planer for omsorg 
 
Alt henger sammen med folkehelsearbeid og arealplan. Det legges vekt på tverrfaglig arbeid 
og å styrke ledelsesnivået og eierforholdet til arbeidet med barn og unge. 
 
Kompetansesatsing på barnevernsområdet, et tjenestestøtteprogram med veiledning, er 
ønskelig å knytte opp mot høgskolen.  

 
‐ Neste møte 11.10. 2019 

 
 
Elin Gunby Kristensen 
referent 
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Møtereferat  

  Vår dato 
21.11.19 

Referent 
Cecilie Haugstenrød (HiØ) 

Møtedato 
11.10.19 

 

 
 
Tilstede 

 
Kopi til forfall 

Lise Westli (NAV Øst Viken) 

Torunn Sikkeland (Fylkesmannen i Oslo og Viken) 

Maria Kjølberg Evensen (Fylkesmannen i Oslo og Viken)

Randi Sommerfelt (HiØ) 

Siv Groth Johansen (Sykehuset Østfold) 

Kirsti Lauvli Andersen (HiØ) 

Lars Petter Gjeldnes‐Jørgensen (HiØ) 

Wenche Sydvold (Fredrikstad kommune)  

Live Hovin (Sarpsborg kommune) 

Terje Grøndahl (HiØ) 

Stine Lauritzen Sinding (Moss Kommune) 

Mette Meisingset (Sykehuset Østfold) 

Mona Martinsen (Sykehuset Østfold) 

Lars Rune Halvorsen (HiØ) 

Eli‐Anne Skaug (HiØ) 

Anne Glømmen (HiØ) 

Cecilie Haugstenrød (HiØ) 

 

Bjørg Helene Knoph (HiØ) 

Carl Morten Gjeldnes (HiØ) 

Nita Ørmen (HiØ) 

Wenche Charlotte Hansen (Utviklingssenteret Eidsberg)

Mette Sörvik (Halden Kommune) 

Ann Karin Helgesen (HiØ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Referat fra møte i Advisory Board – 11.10.19 
 

Sak 
nr. Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 

tidsfrist 
0 Presentasjonsrunde i forbindelse med ny organisering på Avdeling for Helse og Velferd 

 

Rektor Lars Petter Gjeldnes‐Jørgensen presenterer seg 

‐ Planlagt en landsdekkende konferanse med fokus på sykepleierutdanningen. 

‐ Stortingsmelding om arbeidslivsrelevans er på trappene. 

Godkjenning av referat  

Godkjenning av referat fra forrige møte ‐ ok 
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2 
 

Sak 
nr. Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 

tidsfrist 
1 Presentasjon av ny praksismodell for sykepleiestudenter i SØ v/ prosjektleder Mona 

Martinsen (Sykehuset Østfold) 
 
Mona Martinsen, seksjonsleder ved Døgnområde 9 Akuttgeriatri på Kalnes, presenterer 
praksismodellen de har innført på avdelingen for mottak og gjennomføring av 
praksisperioder. Modellen er bygget opp rundt en kompetansetrapp for hva studentene 
skal lære i praksisperioden og skal bidra økt kvalitet og være til hjelp for både studenter og 
veiledere i praksisperioden.  
 
Dette er et prosjekt som er tenkt utvidet til andre avdelinger på sykehuset i første omgang 
og det er også overførbart til kommunehelsetjenesten. Nettsidene med informasjon om 
opplegget vil være tilgjengelige for alle.  
 
Kommentarer fra salen: 

‐ Ser veldig bra ut, oversiktlig og ryddig. 
‐ Positivt at skikkethetsvurdering er inkludert i dette. 
‐ Det har kommet noen tilbakemeldinger fra studenter som har vært i praksis og 

prøvd ut dette på at de har fått litt sjokk over det som forventes av dem og hvor 
kjapt det forventes. Kan være fint at vi forbereder studentene mer i forkant. 

‐ Eli‐Anne Skaug: Viktig å se dette i sammenheng med de nye 
vurderingsdokumentene på sykepleie nå ‐ samkjøre dette enda bedre. 

‐ Stine Sinding: Viktig at kommunene har det samme fokuset på læring. 
‐ Mette Meisingset: Planen nå er å ta dette opp i ledermøte på SØ. Det skal legges 

tilgjengelig slik at alle avdelingene som vil ta det i bruk kan det raskt.   
 
 
 
Se presentasjon i vedlegg.  
 
 

 
 
 
 

2 Informasjon om kompetansestrategien på barnevernområdet og barnevernreformen v/ 
Maria Kjølberg Evensen (Fylkesmannen i Oslo og Viken) 
 

Barnevernreformen fokuserer på forebygging og tidlig innsats der større del av ansvaret for 

barnevernet blir lagt til kommunene. Det vil derfor settes i gang kompetanse og 

kvalitetstiltak rettet mot kommunene i den forbindelse, både knyttet til utdanning (nye 

retningslinjer, videreutdanninger, masterutdanninger) og i praksis (læringsnettverk, 

veiledningsteam, utredning knyttet til autorisasjon og nye kvalitetssystemer).  

Kommentarer fra salen: 

‐   Kirsti Lauvli Andersen: Hva kan HiØ gjøre for å koble seg på her? Lurt av HiØ å være 

med i prosessen når det gjelder master‐ og videreutdanninger. Spennende hvis 

påbyggingsmaster med jus hadde blitt lagt til Østfold. 

‐   Stort fokus på tverrfaglighet og samarbeid på tvers. Viktig å tenker på dette som 

kommer opp mot den viklingen vi velger å gå i nye studieplaner. 
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Sak 
nr. Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 

tidsfrist 
‐   Det er behov for kartleggingskompetanse, å kunne systematisere undersøkelser, 

forstå og styre det man ser. Viktig med systematikken ‐ det å kunne følge røde 

tråder i saksbehandlingen og i de avgjørelsene som har blitt tatt i saker.  

‐   Det er konkludert med at man skal innføre femårig masterutdanning i barnevern. 

‐   Ikke vært noen konkrete forslag på femårig masterutdanning for sykepleiere. Dette 

har vært fremmet i ulike høringer/forum, men ikke vært gehør fra politisk hold. 

‐   Viktig at masterutdanningene er praksisnære, ikke akademisering! 

‐   Hvordan treffes dette sosionomutdanningen? Det er ønskelig å ha økt kompetanse 

for alle som jobber knyttet til barn (barnevernstjenesten). Blir nok inkludert i en 

påbyggingsmaster. 

 

Se presentasjon i vedlegg. 

3 
 

Utlysning og frist for samarbeidsmidler 2020 v/Terje Grøndahl (HiØ) 
 
Nye krav om at datahåndtering må inn i søknadsteksten jf. nye regler knyttet til GDPR. 
Styrkning av praksiskvalitet og praksismodeller er relevante temaer. 
Utsendelsen skal sendes ut tidligere enn i fjor, frist 1. februar. 

 
‐ Mette Meisingset: Knapt med tid hvis man skal få på plass et prosjekt. Foreslår at vi 

sender henvendelser ut så fort som mulig.  
 

Forslag til mulige prosjekter: 
Ønskelig å få til et samarbeid om hvordan vi skal definere læringsutbytter i praksis. Skifte 
fra hvor du skal være til hvor du skal lære. Sikre kompetanse. Bruke nytt vurderingsskjema 
(Respons) inn her.  
Behov for å beskrive hva som er læringsaktiviteten på ulike arenaer slik at vi kan synliggjøre 
dette på en god måte både for praksisfelt og studenter. Viktig å tenke prosjekter som skal 
implementeres i etterkant. LÆRING I PRAKSIS ‐ Ikke fokus på hvor du skal være, men hva 
du skal lære 

 
 

‐ Kan man tenke i sammenheng med dette som Mona Martinsen har satt i gang? 
‐ Mette Meisingset: Kan man også tenke kombinerte stillinger her? Nettverk om 

kompetanse og utdanning ‐ Bergen (prosjekt er som går på kombinerte stillinger) ‐ 
Koble dette opp mot samarbeidsprosjektene – krav om at samarbeidsprosjekter 
må innebære kombistillinger.  

‐ Dette bør ses nærmere på og se på hvordan dette kan gjøres konkret. 
Retningslinjer for hospitering og kombinerte stillinger kommet fra HR ‐ tenkt at 
man skal ha kombinasjonsstillinger, 20% stillinger x 5.  

‐ Dersom vi går for en slik løsning, bør det formidles ut når informasjon om 
søknadsutlysnings sendes ut. 
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Sak 
nr. Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 

tidsfrist 
4 Kombinerte stillinger – diskutere ulike modeller v/Mette Meisingset (Sykehuset Østfold) 

Presentasjon av modell inspirert av Bergen (Nettverk om kompetanse og utdanning) – 

Presentasjon ligger som vedlegg. 

 
 
 
 

5 Samarbeidsavtaler – Behov og innspill v/Terje Grøndahl (HiØ) 
 

Terje Grøndal og Cecilie Haugstenrød presenterer behovene knyttet til nye 

samarbeidsavtaler med praksisfeltet opp mot nytt regelverk.  

 

Torunn Sikkeland: Kan dette med samarbeid om utdanninger komme inn i slike avtaler? 
Terje Grøndahl: Usikker på om dette er relevant inn her. Styrke utdanningstilbudet, sikre at 
utdanningene er praksisnære. Hvilket nivå skal vi legge avtalene på? 
  
Er det nyttig/ønskelig med en samarbeidsform på et mer overordnet nivå? Universitetet i 
Agder har for eks. et felles samarbeidsforum på overordnet nivå ‐ rådmann, rektornivå, 
direktør. 
 
Hvor kommer advisory board inn? Dette er noe annet som kommer i tillegg.  
  
Behov for å kartlegge hva som finnes av samarbeidsorganer i dag ‐ Trenger vi nye 
møtepunkter eller finnes det arenaer i dag? 
 
Kan man lage et forslag til en avtale som skal ut på høring med beskrivelse av 
møtepunktene som er i dag opp mot et nytt forslag. Gjør det lettere å diskutere.   
  
 
Se presentasjon i vedlegg. 

 

6 Nye studier 2020 v/ Terje Grøndahl (HiØ) 
 
Bachelor i paramedisin (må ha styrevedtak) planlagt fra høst 2020. Deltid med opptak 
annethvert år. Vi vet at dette er det behov for. 

  
Planlagt en 10 sp veilederutdanning for praksisveiledere. Lagt opp til en fleksibel modell 
som kan gjennomføres. En del elektronisk og det skal være samlingsbasert. Spent på 
interesse. Opptak høsten 2020. Basert på en nasjonale retningslinjer for veilederutdanning.  

  
 

 

7 Utdanningskapasitet bachelor/videreutdanning/masterutdanning – hvordan jobbe 
konstruktivt med det? v/Mette Meisingset (Sykehuset Østfold) 
 
Saken utsettes til et senere møte. 

 

8 Eventuelt 
 
Torunn Sikkeland: 
 Ny fylkeslege: Marianne Skjerven Martinsen 

 

129



5 
 

Sak 
nr. Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 

tidsfrist 
 Leve hele livet: Fylket er delt i tre ang. dialogmøter som skal holdes i oktober‐

november. Skal ikke gjennomføre kontaktmøte dette året på grunn av ny 
organisering Oslo og Viken. Kan komme tilbake men dette må samkjøres. 

 Landsomfattende tilsyn neste år, kapitel 4a. 
 Se på nettsidene til fylkesmannen for relevante konferanser og stillingsutlysninger. 
 

 
9 Tid for neste møte:  

Fredag 13.12.19 kl. 11.00‐13.30 
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Arkivsak-dok: 18/00513-102 Arkivkode: 011 
Saksbehandler: 

Saksgang: Møtedato: 
Avdelingsstyre - Avdeling for helse og velferd - 
HV 

24.09.2019 

ORGANISERING AV PROGRAMUTVALG 

Forslag til vedtak/innstilling 
Avdelingsstyret tar informasjon om organisering av programutvalg til orientering. 

Saksframstilling 

Hvordan skal programutvalgene organiseres? 

Programutvalg skal være et rådgivende utvalg for dekan og studieleder i utviklingen 
av kvalitet i studieprogrammene og studentenes læringsmiljø. Alle gradsgivende 
studieprogram skal dekkes av et programutvalg. Avdelingen kan organisere dette slik 
det er hensiktsmessig. 

Programutvalget har et mandat som skal sikre at studieprogrammene har høy 
kvalitet, er samfunnsrelevante og er i tråd med høgskolens strategiske målsettinger. 

For å oppfylle mandatet til programutvalget, med vekt på at utvalget også skal være 
et forum hvor konkrete problemstillinger i studieprogrammene behandles, bør det i 
utgangspunktet være et programråd for hvert av studieprogrammene på bachelor-, 
videreutdannings- og masternivå. Det synes derimot hensiktsmessig å ha ett 
programutvalg for master- og videreutdanninger i sykepleie, siden de har flere 
sammenfallende interesser.  

En slik organiseringen vil bety at avdeling for helse og velferd får åtte programutvalg. 
Det foreslås en møtehyppighet på ett til to møter hvert semester.  

Medlemmene oppnevnes som hovedregel for en periode på fire år. 
Studentrepresentantene skal som hovedregel oppnevnes for to år, med en sikring av 
kontinuitet gjennom at én ny representant velges hvert år, mens én blir sittende. 
Studentrepresentantene oppnevnes av studentrådet ved avdelingen. Det foreslås at 
dagens fagråd kan være en del av programutvalget som ekstern representasjon i 
utvalget. 

Det er foreslått at programutvalget normalt har følgende sammensetning: studieleder, 
to studentrepresentanter, 3 til 5 emnekoordinatorer fra studiets sentrale emner (antall 
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avhengig av studieprogrammets størrelse), en praksiskoordinator (der det er aktuelt), 
en til to eksterne representanter fra yrkesfeltet, en studieveileder som også er 
utvalgets sekretær og prodekan utdanning. Prodekan utdanning representerer alle 
programutvalg i det sentrale utdanningskvalitetsutvalg (UKU).  
 
Dekan oppnevner medlemmer til programutvalget.  

 
 

FUNKSJON NAVN 

Studieleder xx 

Studentrepresentant  

Studentrepresentant  

Emneansvarlig      

Emneansvarlig  

Emneansvarlig  

Emneansvarlig  

(Emneansvarlig)   

Praksiskoordinator (i studier med prx)  

Ekstern representant (minst 1)  

Ekstern representant  

Studieveileder (SSAF) sekretær  

Prodekan utdanning  

 
 
Dette innebære at et programutvalg består av minimum 9 og maksimum 13 personer.  
 
Det foreslås å arrangere utdanningslunsj hver tredje uke og at ansvaret for dette går 
på rundgang i programutvalgene. 

 
Programutvalg: 
Barnevern  

Sosialt arbeid 

Arbeids- og velferdsfag 

Vernepleie 

Sykepleie 

Master samordning 

Master psykososialt arbeid 

Master avansert sykepleie/AAIO utdanningene 

 

Programutvalg 
Programutvalg er et rådgivende utvalg for dekan og programansvarlig/studieleder i 
arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogram og studentenes læringsmiljø. Alle 
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gradsgivende studieprogram og praktisk-pedagogisk utdanning skal dekkes av et 
programutvalg. Avdelingene kan organisere dette slik det er hensiktsmessig.  
 
Mandat 
 
Programutvalget skal: 
 

• bidra til å sikre at studieprogrammene har høy kvalitet, er samfunnsrelevante, 
forskningsbaserte og reflekterer HiØ strategiske satsninger.   

• følge opp studentevalueringer på emne- og studieprogramnivå.  

• foreslå tiltak som øker studentinvolvering i det løpende kvalitetsarbeidet og 
som sikrer aktiv deltakelse i læringsprosesser, program- og emneevalueringer.   

• vurderebehov for revisjon av studieplan og emnebeskrivelser, med spesielt 
fokus på sammenheng mellom læringsaktiviteter, vurderingsformer og 
læringsutbytter på emne- og studieprogramnivå.  

• gi innspill til forbedringer i emner og studieprogram basert på vurderinger av 
resultater fra interne og eksterne evalueringer. 

• gi råd til forberedelse og gjennomføring av praksisstudier. 

• gi råd om utvikling av læringsmiljøet på studieprogrammet.  

• gi innspill til den årlige kvalitetsrapporten på avdelingsnivå.  

• gi råd og innspill om den langsiktige utviklingen av studieprogrammet.  
 

Programutvalget har ansvar for å orientere seg om saker som behandles i 
høgskolens utvalg for utdanningskvalitet (UKU). Programutvalgene kan fremme 
saker som bør løftes opp i UKU. 
 
Sammensetning og funksjonstid 
 
Programutvalget skal normalt ha følgende sammensetning: 
 

• studieleder/studieprogramansvarlig 

• to studentrepresentanter  

• emneansvarlig fra de sentrale delene i det aktuelle studieprogrammet. 
Representasjonen skal avspeile de fagmiljøene som bidrar i programmet, 
spesielt i fordypningsfag/studieretninger 

• studieveileder(e) for det aktuelle studieprogrammet 

• praksiskoordinator dersom det er krav om praksis i det aktuelle 
studieprogrammet. 

• ekstern representasjon fra arbeidslivet, dersom dette ikke er mulig har 
utvalgsleder ansvar for å få innspill fra eksterne aktører 
 

Medlemmene oppnevnes som hovedregel for en periode på fire år. 
Studentrepresentantene skal som hovedregel oppnevnes for to år, med en sikring av 
kontinuitet gjennom at én ny representant velges hvert år, mens én blir sittende. 
Studentrepresentantene oppnevnes av studentrådet ved avdelingen. 
 
Dekan oppnevner medlemmer til programutvalget og avgjør hvilke studieprogram 
som skal inngå i samme programutvalg. Ph.d.-studier skal ha egne programutvalg. 
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Saksbehandling og møtefrekvens 
 
Studieleder/studieprogramansvarlig leder programutvalgene. Lokal 
studiestedsadministrasjon (SSA) har sekretariatsfunksjon for utvalget. Møtene skal 
dokumenteres med innkalling og referat arkivert i høgskolens sak-  og arkivsystem, 
P360. Programutvalget skal avholde minimum ett møte per semester 

 
 
 

 

134



Referat fra møte i Programutvalg Bachelor i barnevern 29.11.2019 

Tilstede: Nita Ørmen, Tina Gerdts‐Andresen, Maria Kjølberg Evensen (Fylkesmannen), Morten 

Asmyhr, Egil Lyberg, Petter Arvesen, Helen Graarud, Anne‐Beth Brekke Tvedt (Barnevernleder 

Fredrikstad), Kirsti Lauvli Andersen, Amalie Hafstad (studentrepresentant), Martin Lundkvist Skantze 

(studentrepresentant), Solveig Berge (referent) 

1. Gjennomgang mandat for programutvalget
Ingen kommentarer / innspill. 

2. Ny studieplan for Bachelor i barnevern
Fra 2020: Bachelor i barnevern følger nye nasjonale retningslinjer.  

Forskrift om Felles rammeplan for helse‐ og sosialfagutdanninger:  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017‐09‐06‐1353?q=barnevernspedagog 

Ny Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019‐03‐15‐398?q=barnevernspedagog 

Vår nye studieplan vil samlet sett gjenspeile læringsutbyttene i ny forskrift.  

Ny studieplan publiseres på våre hjemmesider i januar og er gjeldende fra høsten 2020. 

Praksis: 

Diskusjon rundt bordet: viktighet av kontakt med praksisfeltet for kvalitetssikring og utforming av 

praksis. Det arbeides med å få til forpliktende avtaler om praksisplasser innenfor 

førstelinjetjenestene i alle kommuner. Foreløpig er det opp til det enkelte praksisstedet å ta imot 

studenter eller ikke. Dette kan skape utfordringer for studiestedene i forhold til nye krav i de nye 

retningslinjene. 

3. Møteplan for våren

Fredag 28.februar kl. 13 – 15 

Fredag 8. mai kl. 13 – 15. 

Februar 

Forslag til saker:  
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1. Presentere en spørreundersøkelse gjort blant studenter (av studenter) i kull 17 (studiets 

innhold, trivsel etc.). Se resultatene i sammenheng med Studiebarometeret (resultater klart i 

januar 2020 ‐ http://www.studiebarometeret.no/no/). Diskusjon rundt dette i utvalget. 

2. Gjennomgang ny studieplan 

 

4. Runde blant medlemmene om utvalget: 
 

 «Kvalitetssikring av programmet» 

«For oss studenter er det viktig å vite at det er noen som jobber med å gjøre studiet bedre for oss. At 

våre stemmer ikke forsvinner» 

«Viktig at sektoren går oss i sømmene og er en kontroll på at vi utvikler oss riktig vei» 

«Som student er det viktig for oss at ting er transparent og at vi har god samhandling mellom fag og 

studenter» 

«Viktig at vi sørger for at praksis blir utviklet i riktig retning» 

«En god arena for fag og praksisfeltet å samsnakke» 

«Se helhet og sammenheng i læringsutbytter og praksisfelt» 

«Et relevant fora for at vi snart skal utvikle femårige grader» 

«Et utvalg hvor vi kan løfte opp viktige saker i fellesskap» 

«Målet er å utdanne barnevernspedagoger med en kompetanse som møter behov i barnevernet – 

dette utvalget kan bidra til dette» 

 

 

Fredrikstad, 29.11.19 – 

Solveig Berge ‐ referent 
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 Avdeling for helse og velferd 

Personalseminar
4-5 april 2019 

Tema	«Å	gjøre	hverandre	gode»	

MÅL for personalseminaret:  

 Gjøre hverandre gode
 Få faglig påfyll og bli inspirert sammen med kollegaer
 Studieprogramutvikling

VELKOMMEN! 

Hilsen arrangørene; leder og nestleder av avdelingsstyret og ledergruppa. 
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 2

PROGRAM (med forbehold om justeringer) 

Torsdag 4. april 

  
08.00 Avreise Kråkerøy med buss 

09.00-
09.15 

Kaffe og noe å bite i 

09.15- 
09.30  

Velkommen og status HV v/ dekan Terje Grøndahl 

09.30- 
09.45 

Gjøre hverandre gode v/ prorektor Lars Petter Jelsness-Jørgensen 
 

09.45-
10.45 

Digitalisering i utdanning v/ Rune Johan Krumsvik, professor i pedagogikk ved  Universitetet i Bergen

10.45-
12.00 

Diskusjon i grupper og plenum; Hvordan heve utdanningskvaliteten med digitale læringsformer?  
Inkl. kaffepause 

12.00-
12.30 

Prosjekt Studieplaner 2020 BA-HV, mulighetsrom og fellesemner i studieplaner v/Kirsti 

12.30- 
13.30 

Lunsj 

13.30- 
16.30 

Arbeid i grupper- Studieprogrammene (Grupperom) 

18.30 
19.00 

Felles aperitiff før maten -  
Middag serveres  

  

Fredag 5. april 

08.30-
09.00 

Gjør hverandre gode – simulering som metode v/ Ressursgruppe simulering 

09.00-
12.00 

Arbeid i grupper- Studieprogrammene (Grupperom) 

(utsjekk før 11.00) 

12.00- 
13.15 

Lunsj  

13.15-
13.45 

Gjøre hverandre gode – kollegaveiledning v/Jon Løkke og Stine Løkkeberg 

13.45-
14.30 

Ny organisering, erfaringer og veien videre v/Terje Grøndahl 

14.30   Avreise med buss 

GOD HELG 
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Avdeling for helse og velferd 
 

Personalseminar 

Quality Hotell Sarpsborg 
    30 og 31 januar 2018 

 
 

Kunsten	å	være	i	bevegelse	

 
 
 
 

 
 

 Den første dagen har personalseminaret fokus på hva som skjer ved avdeling HV, i høgskolen og i våre 
omgivelser - hvor vil vi, og hvordan vil vi utvikle oss i nær framtid og i et 5-7 års perspektiv. Digitalisering 
er et gjennomgående tema 

 Den andre dagen har LUKU ansvaret med fokus på utdanningskvalitet hvor vi starter med et overordnet 
perspektiv og smaler oss inn til fokus på undervisningshverdagen. 

 
Arbeidsformen blir en veksling mellom foredrag og samtaler i grupper.  
 
VELKOMMEN! 
 
Hilsen arrangørene Leder og nestleder i Avdelingsstyret, LUKU og ledergruppa.  
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Program  

Tirsdag 30. januar 

  
08.15- 
08.55 

Kaffe og noe å bite i 

08.55- 
09.00  

Velkommen v/ dekan Terje Grøndahl 

09.00- 
09.20 

HiØ og strategisk arbeid v/ prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen 
 

09.20-
09.40 

Status avdeling HV v/ dekan Terje Grøndahl og prodekan utdanning Kirsti Lauvli Andersen 

09.45- 
10.15 

PhD satsing ved HiØ. Prosess og resultater – gjennomgang og resultatanalyse  
v/ prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen 

10.15-
11.00 
 
11.00-
11.30 

Arbeid i grupper (inkludert kaffepause) - Hvordan skal avdeling HV arbeide strategisk for å være en 
del av PhD satsingen ved HiØ? 
 
Gruppene presenterer kort i plenum det de har diskutert som sentrale områder 

11.30- 
12.00 

KDs digitaliseringsstrategi og digitalisering ved HiØ v/ IKT sjef Jørgen Grønlund 

12.00- 
13.15  

Lunsj 

13.15-
14.00 

Mennesket i møte med den digitale transformasjonen – styrker, svakheter, trusler og muligheter v/ 
organisasjonspedagog Torild Marie Nilsen, Fredrikstad Kommune 

14.00-
14.10-  

Pause 

14.10- 
14.35 

Sentrale drivere i utviklingen ved Sykehuset Østfold v/ viseadministrerende direktør Irene Dahl 
Andersen, Sykehuset Østfold   

14.35- 
15.00 

Arbeidsmarkedet nå og framover v/Hege Aatangen og Carina Norden, NAV Østfold - marked, statistikk 
og analyse. Avdelingsdirektør Ole-Johnny R. Hansen, NAV Østfold  

15.00-
15.15 

Kaffe, frukt og innsjekk  

15.15- 
16.00 
 
16.00- 
16.30 

Arbeid i grupper: Hvor er vi – Hvor vil vi- Hvordan vil vi utvikle oss? 
1. Innspill til Aktivitetsplan for HV i 2018 
2. Innspill til HiØ strategiske plan fra 2019 

Gruppene presenterer kort i plenum det de har diskutert som sentrale områder til 1 og 2 

16.30-
18.45 

Frileik 

18.45 
19.30 

Felles aperitiff før maten - med konsert fra kl. 19.00  
Middag serveres  
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Onsdag 31. januar  

09.00-
09.45 

Økt fokus på utdanningskvalitet (Meld.St.16 – Kultur for kvalitet i høyere utdanning), etablering av 
meritteringssystemer, forskrift om ansettelse og opprykk med suksessivt høyere krav til 
undervisningskompetanse v/ studiedirektør Beth Linde 

09.45- 
10.00 

Kaffe og utsjekk  

10.00- 
11.45 

Undervisningsfilosofi - refleksjoner over undervisning og læring v/ førsteamanuensis/seksjonsleder 
Hans Erik Lefdal, Fakultet for realfag og teknologi, Utdanningsvitenskap NMBU  

11.45- 
12.00 

Kollegaveiledning – hva, hvorfor og hvordan v/ dosent Jon Løkke  

12.00- 
13.00 

Lunsj  

13.00-
13.45 

Ut med Fronter - Inn med Canvas, hvorfor og hvordan?  v/ leder av PULS Hanne Røising  

13.45- 
14.05 

Eksempler på bruk av Canvas ved avdeling HV v/ førsteamanuensis Heidi Grønlien  

14.05- 
14.15 

Kaffe  

14.15-
15.00  

Tanker og ideer, - bruk av digitale verktøy til å understøtte egen undervisning (gruppearbeid) Noter 
forslag 

15.00-
15.15 

Avslutning og evaluering 

15.15 Vel hjem 
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Referat fra møte mellom studentrådet og ledelsen på HV 08.04.2019 

Tilstede:  Fra studentene Marie 
Fra ledelsen: Kirsti, Nita, Randi og Jan‐L. 

1) Studiebarometeret – det ble informert om:
Gjelder alle 2. års studenter, 72% av alle på HV har svart og vi ser at jo flere som svarer jo
høyere score. Kirsti foretok gjennomgang av noen av resultater:

Toppscore:   Jeg går på de studieprogrammet jeg helst vil gå på 4,5
Jeg får kompetanse som er viktig i arbeidslivet 4,3 

Lavest: Lokaler fro undervisning og øvrig studiearbeid 2,8 (kommentarer: krakkene i 
glassgangen er vonde å sitte på – hadde fint med puter, dårlig luftkvalitet, 
mangel på grupperom, stille lesesal hvor PC kan brukes) Ønsker at det lages 
en liste over steder hvor studenter kan brukes. 
Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatt på arbeidet ditt 2,9 
(kommentar: ulik vektlegging fra den enkelte veileder) 
Utstyr og hjelpemidler i undervisningen ‐0,4 dårligere enn gjennomsnittet. 
Mangel på strømkontakter H‐336?/H‐335? 
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet. ‐0,3. Studentene 
har diskutert dette, bl.a. bedre synliggjøring av tilbudene, utydelig hva denne 
høgskolen kan tilby, linjeforeninger. Ledelsen støtter initiativ til linjeforening. 
Det er også behov å ha treningsrelaterte arrangementer. Også forslag til 
arrangementer som gjør at 1. års studenter blir kjent med 2. og 3. års 
studenter, flere studentboliger og flere arrangementer ved studentboligene, 
felles frokost ved studiestedene særlig i begynnelsen av studieåret, alle fokus 
på å ha medansvar for å strekke ut hånden til alle 
De faglig ansatte har høye ambisjoner på vegne av meg som student ‐0,5. 
Hvorfor så stor nedgang fra i fjor?  

Det er fullt mulig for studentrådet å invitere medlemmer av ledergruppen til å delta på deler 
av studentrådsmøter eller tillitsvalgtmøter. 

2) Studiestart
Studiestart på begge studiesteder høsten 2019. Åpningsseremonien starter kl 12 i

Fredrikstad. Jan‐L. orienterte kort om opplegget i studiestartuka.

3) Studieplaner 2020 BA‐HV
15. mars kom de ferdige retningslinjene gjeldende fra 2020. Kirsti orienterte ellers kort om
innholdet i disse.

4) Matpakkeaksjonen
«Streike litt» på grunn av matprisene i kantina. Studentrådene valgte å stå i kantina mellom
11 og 12, kokte kaffe, stekte toast og delte ut bananer. Mange positive tilbakemeldinger. Det
er blitt laget en spørreundersøkelse og det er mottatt hele 930 svar både fra ansatte og
studenter. Media har vært her og studentrådene opplever at de har nådd frem med
budskapet sitt.

Neste møte er mandag 3.6 kl 08.00 – 09.00. 

08.04.2019/Jan‐L. (referent) 
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Referat fra møte mellom studentrådet og ledelsen på HV torsdag 29. august 
2019 kl 14.15 – 15.15 
 
Tilstede:  
Fra studentrådet: Maria Rugland, 3. året sykepleie programansvarlig), Kim‐Andre Lintho (3. året 
Arbeids‐ og velferdsfag) + Kim (1. året vpl) 
Fra ledelsen: Anne Margrethe Glømmen studieleder arbeids‐ og velferdsfag, Terje Grøndahl dekan, 
Randi Magnus Sommerfelt studieleder sykepleie 1. år, Kjersti Lauvli Andersen prodekan utdanning, 
Jan Lorang Brynildsen administrasjonssjef 
 
Evaluering av studiestart:   
Flere positive tilbakemeldinger på at det er delt opp på to studiesteder, mange som har vært 
engasjerte, litt for lite informasjon på hver post (særlig av studentrådene på 3 min),  
Diskusjon hvor viktig det er med tydelighet rundt forventning om tilstedeværelse på dagene i 
studiestartuka, bra med oppmøte Blå Grotte, promotering av foreninger o.l. (kanskje litt informasjon 
på forhånd om hvem som står der hadde vært fint) 
 
Studentrepresentasjon: 
Avdelingsstyrerepresentanter HV: Kim Andre er den ene. Det gis tilbakemelding på den andre 
representanten fra Kim Andre til Jan‐L. i løpet av kort tid. 
Behov for studentrepresentanter til programutvalg (2 stk studenter til hvert programutvalg).  
 
«Programutvalg er et rådgivende utvalg for dekan og studieleder i utviklingen av kvalitet i 
studieprogrammene og studentenes læringsmiljø. Alle gradsgivende studieprogram skal dekkes av et 
programutvalg. Avdelingen kan organisere dette slik det er hensiktsmessig. 
Programutvalget har et mandat som skal sikre at studieprogrammene har høy kvalitet, er 
samfunnsrelevante og er i tråd med høgskolens strategiske målsettinger.» 
 
Foreløpig har ikke avdelingen landet på hvor mange programutvalg som vil bli opprettet. Dette vil 
være klart i løpet av et par ukers tid. 
 
Andre saker:   
Mange systemer å forholde seg til: Canvas, Edurom mm. Kan det utarbeides en sjekkliste som viser at 
dette må du igjennom (evt. en opplæring). Hva med en kort innføring i HiØs nettsider? 
Kunne studieverksted i den første tiden vært et ressurssenter for en slik opplæring/innføring? 
 
Karrieredagen: Dato: 9. oktober hvor ulike jobbtilbydere viser seg frem i kantina (kommuner, private 
aktører, NAV). Ønsker innspill fra studentrådet på forslag på hvem vi kan invitere. Forslag sendes 
prodekan utdanning Kirsti. 
 
Studentambassadør: Lønnet stilling, se utdelt ark. Oppfordrer studentrådet til å bistå i rekrutteringen 
av studentambassadør. 
 
Studentrådet ønsker å få hjelp til å benytte HiØ sine ulike kanaler for å nå frem til studenter, f.eks i 
forbindelse med valg, debattkvelder mm. Studentene tar det også opp med studentparlamentet for å 
være pådriver den veien også.  
 
Neste møte kan gjerne være «frokostmøte». 
 
30.08.2019/Jan‐L. (referent) 
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Internasjonal uke (uke 4) – Avdeling for helse og velferd. Høgskolen i Østfold, Campus Kråkerøy 

Tid  Mandag 20. januar 2020  Tirsdag 21. januar 2020  Onsdag 22. januar 2020  Torsdag 23. januar 2020 

11:00 – 12:30 
Stand i kantina 
Representant(er) for 
Internasjonal team – 
Sykepleie – svarer på 
spørsmål om utveksling i 
femte semester av 
sykepleierutdanningen. 

Representant (er) for 
Internasjonalt team‐ ABSV – 
svarer på spørsmål om 
utveksling i 4 og 6 semester  

12.00‐13.00 
Stand i kantina 
Representant(er) for 
Internasjonalt team‐ ABSV – 
svarer på spørsmål om 
utveksling i 4 og 6 semester 

11:00 – 12:30 
Stand i kantina 
Representant(er) for Internasjonal team 
– Sykepleie – svarer på spørsmål om
utveksling i femte semester av 
sykepleierutdanningen 

14.15‐ 15.00 
Erfaringsutveksling (rom H‐
337) 
Møte med studenter som har 
vært på utveksling høst 2019 
og få svar på spørsmålene 
knyttet til oppholdet ved våre 
partnerinstitusjoner 

14.15‐ 15.00 
Møte representant fra QUT 
– Australia (rom H‐337)
Prof. Helen Edwards vil 
fortelle om mulighetene ved 
utveksling på QUT – 
Australia og man får 
anledning til å stille 
spørsmål 
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Studiestedsadministrasjonen 
Fredrikstad 

NOTAT

Saksbehandler: Marius Alexander Belstad 
Telefon: 69608864 
E-post marius.a.belstad@hiof.no 

23. januar 2020

Referanse: Dato utarbeidet: 14.09.15 
Sist revidert: 25.01.17 

Godkjent: 

Funksjonsbeskrivelse for praksiskoordinator ved avdeling HS, HiØ 
studiested Fredrikstad 

Praksiskoordinator er en faglig organisering under studieleder og er tilknyttet team 
praksisstudier ved studiested Fredrikstad. Funksjonsbeskrivelsene er utledet av studieleders 
stillingsinstruks. Praksiskoordinator utfører sine oppgaver i dialog med studieleder, og i 
henhold til mandat for team praksisstudier ved studiested Fredrikstad. 

Det presiseres at denne funksjonen er ment som en hjelp for studieleder i det daglige 
arbeidet og at praksiskoordinator ikke har personalansvar. 

Praksiskoordinator har følgende hovedoppgaver: 

 Utarbeide informasjon til praksissteder i samarbeid med emnekoordinator. Spesielt
ansvar for generell informasjon om praksisstudier

 Informere studenter om praksisstudier
 Innkalle til og arrangere møter med eksterne praksisveiledere i samarbeid med

emnekoordinator
 Holde seg oppdatert på endringer og omorganiseringer i praksisfeltet, og sikre at

tildelte praksisplasser oppfyller de faglige kriteriene lagt til grunn i
studieplaner/emnebeskrivelser

 Ha utstrakt kontakt med praksisfeltet og bidra til at det er avtaler om nok tilgjengelige
praksisplasser til alle studenter i de ulike praksisperiodene

 Delta i vurderinger på vegne av studieleder der hvor det er fare for ikke bestått
 Delta i praksis- og koordinatorfora
 Delta i fagråd

 Bistå studieleder med å fordele interne praksisveiledere1 til gjennomføringen av
praksisperioder

 Kvalitetssikre matching student og praksisplass i samarbeid med emneansvarlig og
teamleder/studiekonsulent praksis før hver praksisperiode

 Samarbeide tett med team praksisstudier ved studiested Fredrikstad

I tillegg har praksiskoordinator ansvar for følgende oppgaver sammen med teamleder for 
team praksisstudier og studiekonsulent praksis ved studiestedsadministrasjonen: 

 Videreutvikle avtaleporteføljen, og oppdatere vedlegg til samarbeidsavtaler i
samarbeid med øvrige roller

 Utarbeide årshjul for studiestedets praksisstudier i samarbeid med studieledere og
øvrige roller

 Ha oversikt over behovet for praksisplasser i forbindelse med bestilling til Sykehuset
Østfold og øvrige samarbeidspartnere hvert år før 1. mars

1 Intern praksisveileder er den som følger opp studenter i praksis på vegne av HiØ. 
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Studiestedsadministrasjonen 
Fredrikstad 

NOTAT 

  Saksbehandler: Marius Alexander Belstad 
Telefon: 69608864 
E-post marius.a.belstad@hiof.no 

 

23. januar 2020 

 Kartlegging av spesielle forhold ved studentene som kan ha innvirkning på plassering 
i praksis (jobb, familiære forhold, alder, utdanning etc.) 

 Videreutvikle maler og vurderingsdokumenter inkludert ajourhold av web-sider 
 Svare på henvendelser sendt til teamets felles e-postadresse 
 Koordinere og legge til rette for samarbeidsmøter med praksisfeltet 
 Bistå med å skaffe praksisplasser til internasjonale studenter i samarbeid med 

internasjonal koordinator 
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Studiestedsadministrasjonen 
Fredrikstad 

NOTAT 

  Saksbehandler: Marius Alexander Belstad 
Telefon: 69608864 
E-post marius.a.belstad@hiof.no 

 

23. januar 2020 

 
Deres referanse:    Vår referanse:  Dato: 01.02.2017 

 

Mandat team praksisstudier ved HiØ studiested Fredrikstad 
 
Team praksisstudier har som hovedoppgave å bidra til god planlegging, gjennomføring og 
koordinering av alle praksisstudier ved HiØ studiested Fredrikstad, herunder: 

 bidra til å sikre kvalitet og relevans i praksisstudiene 

 være pådriver for å videreutvikle samarbeidet med praksisfeltet, herunder forvalte og 
utvikle samarbeidsavtaler 

 være pådriver for å videreutvikle praksisstudiene, herunder rutiner, retningslinjer, 
dokumentasjon og praksismodeller 

 bidra til å sikre god informasjon og kommunikasjon om praksisstudier både internt og 
eksternt 

Team praksisstudier rapporterer i første rekke til administrasjonssjef ved studiestedet, 
dernest til samlet ledergruppe ved Avdeling for Helse- og velferdsfag og Avdeling for 
Ingeniørfag. 

Team praksisstudier består av teamleder, praksiskoordinatorer og studiekonsulenter praksis. 
Arbeidsoppgavene til teamet er beskrevet i funksjonsbeskrivelsene for disse rollene. 

Team praksisstudier er avhengig av godt samarbeid og samhandling med øvrige ansatte, 
som studieledere, programkoordinatorer, emneansvarlige, interne praksisveiledere og 
ansatte i administrasjonen. 
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 Program.   

Vi møtes på Høgskolen i Østfold. Avd. for helse- og velferdsfag (Fredrikstad)  
kl. 09.00 onsdag 20.11.19 og torsdag 21.11.19. 

Onsdag 20.11.19. H336 

09.00 Velkommen!  Kaffe og frukt. 
Kort bakgrunnsinfo og hovedtrekkene i kurset. 
Forventninger til kurset. 

09.15  Introduksjon 
‐ Perspektiver på veiledning med vekt på praksisveiledning. 
‐ To hoved tradisjoner. 

10.00 – 
10.15 

Pause. 

10.15 – 
11.00  

‐ Organisering av veiledning: Handlingsorientert og reflekterende veiledning. 
‐ Veilendingssamtalens indre struktur og progresjon = PALLET. 
‐ Introduksjon til Problemrettet veiledning i gruppe. 

11.00 – 
11.15 

Pause. 

11.15 – 
12.00 

Grupperom kl. 11.15 – 14.00. 

Øvelse: Problemrettet veiledning, runde 1. 
12.00 – 
12.45  

Lunsj. 

12.45 – 
14.00 

Øvelse: Problemrettet veiledning i gruppe, runde 2. 

14.00 – 
14.15  

Pause. 

14.15 – 
15.00  

Rapportering og oppsummering i plenum. 

15.00 Slutt.
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Torsdag 21.11.19 H335 

09.00- 
10.00 

 Ulike verktøy i veiledning v/ Egil Lyberg og Inger Tjøstolvsen. 
- Før og etterveiledning.
- Kommunikasjon.
- Løsningsskapende samtaler.
- Praksisveiledernes forventninger til det å ha studenter – egen rolle.

10.00 – 10.15 Pause 
10.15 – 
10.45 

‐ Forventninger i høgskolens praksisdokumenter v/ Egil Lyberg og Inger Tjøstolvsen. 

10.45- 
11.00 

Pause. 

11.00 – 
11.30 

Om skikkethet v/ Institusjonsansvarlig for skikkethets vurdering Mette Tindvik Hansen.  

11.30- 
11.45 

Innledning til gruppearbeid: 
o Veiledningsgrunnlag.
o PALLET.

11.45 – 
12.30 

Lunsj. 

12.30 – 
14.00  

Grupperom kl. 12.15 – 14.00. 

Øvelse: Min. 3 runder med veiledning i grupper. 
14.00 – 
14.15 

Pause. 

14.15 – 
14.45 

Rapportering og oppsummering i plenum fra gruppearbeidet. 
Hvordan ser min nye plan for praksisoppfølging ut? 

14.45 -15.00 Oppsummering og evaluering. 

15.00 Slutt.
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Til: 
Terje Grøndahl, Avdeling for helse og velferd 

Deres referanse: Vår referanse: 19/01251-2 Dato: 27.11.2019

Etablering av Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene (10 

studiepoeng) 

Avdeling for helse og velferd har søkt om å etablere en veilederutdanning for praksisveileder i helse- og 

sosialfagutdanninger (10 studiepoeng). Søknad og skisse til studieplan er vedlagt (sak 19/01251, datert 

10.09.2019). 

Studiet skal betraktes som et enkeltemne, men er ikke innlemmet i annet studieprogram ved høgskolen. 

Dermed blir dette i praksis et eget studium etter definisjonen i forskrift om eksamen, studierett og grader ved 

Høgskolen i Østfold, § 2.  

Rektor selv har myndighet til å vedta etablering av studieprogram på lavere grads nivå t.o.m. 60 studiepoeng 

innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten, dersom studiet ikke finansieres gjennom tildeling av 

studentmåltall (Høgskolestyret 24.10.2019, sak 55/19).  

Vedtak: 

• Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene (10 studiepoeng) etableres som

studium i bevilgningsfinansiert virksomhet, uten tildeling av studentmåltall.

• Studieplanen ferdigstilles i samråd med studiedirektøren, og følger for øvrig høgskolens nedfelte

retningslinjer om studieprogram. Tidligste oppstart av studietilbudet er høst 2020.

Målgruppe og bakgrunn 

Studiets målgruppe er praksisveiledere innenfor helse- og sosialfagutdanninger, dvs. både praksisveiledere 

knyttet til Avdeling for helse og velferd og Avdeling for ingeniørfag (bioingeniørutdanning). Etter endret 

styringsordning for helse- og sosialfagutdanninger gjennom prosjektet RETHOS – og forarbeider til dette, er 

det lagt trykk på behovet for utvikling av praksisveilederes kompetanse gjennom formelle krav til 

veilederutdanning. I forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger, § 3 Praksisstudier, 

fremgår det at: 

«Praksistilbyderen har ansvar for den daglige veiledningen og oppfølgingen av studentene, og skal 

sørge for at praksisveileder normalt er av samme profesjon som den som blir veiledet. Dette gjelder 

innenfor praksisstudier der dette er naturlig. Praksisveileder skal ha relevant faglig kunnskap og bør 

som hovedregel ha formell veiledningskompetanse» https://lovdata.no/forskrift/2017-09-06-1353 

Behovet er ytterligere forsterket gjennom merknad til forskrift om felles rammeplan for helse- og 
sosialfagutdanninger og tilhørende forskrifter for hver utdanning, ad. § 3 Praksisstudier: «For å ivareta denne 
hovedregelen forventer departementet at utdanningsinstitusjonene samarbeider med praksistilbyder om å 
utvikle og tilby kompetansehevende tiltak». (Kunnskapsdepartementet, 14. juni 2019, Rundskriv nr. F-04-19). 

Det tilbys allerede kompetansehevende tiltak for praksisveiledere ved Avd. HV, som kurs av to dagers varighet, 
men uten studiepoeng. Det er stor pågang til disse kursene. I 2018 og 2019 har det vært gitt et tilbud til 
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samme målgruppe gjennom utdanningen Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng) ved Avd. LU. Her har 
andelen studenter fra helse- og velferdssektoren vært i mindretall. Studiet Profesjonsrettet veiledning har et  
større omfang enn kravene som stilles til veilederutdanning i helse- og velferdssektoren. Dette tilbudet 
avvikles nå, etter at regjeringen har endret finansieringsordning for veilederutdanning til praksisveiledere 
innenfor pedagogisk virksomhet fra 2020, dermed er det behov for å etablere en egen veilederutdanning for 
praksisveiledere i helse- og sosialsektoren.  

 
Nytt studietilbud, strategisk forankring 

Avd. HV foretar omtrent 1700 individuelle praksisplasseringer årlig. Avdelingens ønske om å øke 

praksisveilederes veiledningskompetanse til disse studentene er godt begrunnet, både gjennom nasjonale 

retningslinjer og som tiltak for å forbedre studiekvaliteten. I Veiledende retningslinjer for utdanning og 

kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene (vedtatt av UHR-Helse og sosialfag 9. 

februar 2018) ligger en anbefaling om omfang på 10 studiepoeng. https://www.uhr.no/_f/p1/i6d7c80b4-ff82-

4c28-a7b2-

47d2ea3d438d/ny_nettversjon_veiledende_nasjonale_retningslinjer_for_praksisveilederutdanning_krav_til_p

raksisveilederes_kompetanse.pdf 

Ihht retningslinjene ligger de vedtatte læringsutbyttebeskrivelsene på masternivå, og bygger på føringer om å 

tilby videreutdanninger på masternivå i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). I dette ligger det 

en mulighet for at et godt utviklet utdanningstilbud for praksisveiledere kan søkes innpasset som valgbart 

emne i profesjonsfaglige og tverrfaglige mastergradsløp. De vedtatte læringsutbyttebeskrivelsene kan lett 

omformuleres til også å ligge på bachelorgrad-nivå i hht. nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Det åpner 

for at kandidater uten forkunnskaper innen veiledning fra tidligere utdanning, også kan bygge opp nødvendig 

sluttkompetanse som praksisveileder (UHR-Helse og sosialfag 2018). Høgskolen kan bygge opp studiet på 

masternivå, men kan ikke markedsføre tilbudet som masteremne som følge av begrensninger i 

selvakkrediteringsretten (NOKUT). Dette studiet blir dermed å betrakte som «lavere grads nivå» ved HiØ. 

Studietilbudet 

Avdelingen har lagt frem et utkast til studieplan, denne skal ta utgangspunkt i Veiledende retningslinjer for 

utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene (2018). Avdelingens 

forslag er også basert på egne erfaringer med veilederkurs over to dager for praksisveiledere. Her 

kommenteres kort noen hovedpunkter i studieplanen: 

Studiets tittel 

Avdelingens forslag til tittel er dekkende for studiets innhold og formål. Samtidig er det lagt til grunn en annen 

begrepsbruk enn vedtatte retningslinjer; helse- og sosialfag vs. helse- og velferdstjenester. Gjennom vedtaket 

åpnes det derfor for mindre korrigeringer av tittel før endelig teknisk etablering og utlysning av studieprogram, 

dersom det er hensiktsmessig å foreta noen korrigeringer. 

Faglig ledelse 

Avdeling for helse og velferd vil være organisatorisk og faglig ansvarlig for studietilbudet. Studieprogrammet er 

knyttet til en studieleder, jf. høgskolens kvalitetssystem for utdanning. 

Opptak og opptakskrav 

Studietilbudet planlegges ut fra mulighet for fleksibelt opptak en til to ganger pr studieår. Dette betyr at det er 

avdelingen selv, i samråd med studiedirektøren, som beslutter tidspunkt og frekvens for utlysning og oppstart. 

Søknadsfrister til studiet vil måtte koordineres med øvrig aktivitet ved HiØ.  
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I henhold til rammeplan skal praksisveileder normalt ha samme profesjon som den som blir veiledet. Samtidig 

er veiledende retningslinjer for praksisveilederutdanningen opptatt av tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid. 

Det betyr at man i opptakskravet ikke kan ekskludere yrkesgrupper som kan tenkes å bli benyttet som 

praksisveiledere. Opptakskravet vil være minimum bachelornivå, og studenten må i tillegg dokumentere 

relevant tilknytning til veilederpraksis.  

Opptakskravet vil bli endelig vedtatt av høgskoledirektøren via fastsetting av rundskriv til forskrift om opptak 

til studier ved HiØ, og etter nærmere avklaring mellom opptakskontor og Avdeling for helse og velferd.  

Studiets læringsutbytte 

Læringsutbyttebeskrivelsene i Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av 

praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene er formulert generelt i forhold til veiledningskompetanse rettet 

mot profesjonsfag som inkluderer skikkethetsvurdering m.m., dvs. ikke knyttet spesifikt opp mot helse- og 

velferdssektoren. Det bør vurderes om læringsutbyttebeskrivelsene skal presiseres noe ved HiØ. Ihht 

studietilsynsforskriften skal studiets tittel være dekkende for studiets innhold. Dermed bør 

læringsutbyttebeskrivelser reflekteres i studiets tittel og vise versa, selv om studiets læringsutbyttebeskrivelser 

her er basert på hvilke krav som bør stilles til praksisveilederens generiske veiledningskompetanse. 

Studiets oppbygging, undervisnings-, lærings- og vurderingsformer 

Studiet består av ett emne, med omfang 10 studiepoeng. Emnet går over to semester. 

Studiet er fleksibelt organisert med tre fysiske samlinger, totalt fem dager. Det er knyttet en nasjonal 

ressursbank til utdanningen, med digitale læringsressurser; videoer, podcaster og muligheter for synkrone 

nettmøter (webinarer). Dette gjør studiet godt egnet i kombinasjon med jobb. Undervisningen tar 

utgangspunkt i studentenes (praksisveiledernes) aktuelle utfordringer og problemstillinger knyttet til 

praksisveiledningen. 

Det er knyttet arbeidskrav til studiet underveis. Eksamensordning i utkast til studieplan er mappeinnlevering. 

Eksamensordningen skal gjennomgås med eksamensansvarlig, og forslag om eksamensordning som kan 

utfordre retningslinjer for personvern (GDPR) må vurderes nærmere. 

Studieplanen/emnebeskrivelsen ferdigstilles i samråd med studiedirektøren. Endelig godkjenning gis av dekan. 

Fagmiljøet 

Det er anslått et totalt årsverk på 0,2 ved full drift (to kull). Fagmiljøet består av fem personer, hvorav en på 

tilknytningsavtale/engasjement (dosent). Alle fem er oppgitt med lik andel innsats (oppgitt som 4 prosent). To 

av fire fast ansatte er førstekompetente (førstelektor og dosent), alle fire er også tilknyttet avdelingens 

bachelorprogram. De som skal undervise ved veilederutdanningen har vært involvert i veilederkurset for 

praksisveiledere. To ansatte er involvert i studiet Profesjonsrettet veiledning, som nå avvikles. Det vil dermed 

være faglig kapasitet tilgjengelig for den nye utdanningen. Fagmiljøet kan vise til oppdatert og relevant 

publikasjon knyttet til fagfeltet veiledning.  

Finansiering 

Det er ikke foreslått omdisponering av eksisterende studieplasser, og det tildeles ikke nye interne 

studentmåltall til utdanningen. Avdelingen vil finansiere utdanningen gjennom egne ressurser og 

studiepoengproduksjon. Avdelingen har lagt frem et budsjett for studietilbudet. Kostnader er beregnet for 

undervisning og sensur for to kull pr studieår, totalt 100 studenter, med en total kostnadsramme og 

inntektsberegning på omtrent 560 000.  
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Det er lagt til grunn 0,2 faglige årsverk for studietilbudet. Avdeling IR vil bidra med finansiering av fem 

studieplasser. Budsjettet tar utgangspunkt i to studentkull pr studieår, og forutsetter at alle studenter 

gjennomfører utdanningen. Inntekter for studiepoengproduksjonen kommer først i 2022. Avdelingene må 

dermed også påregne å omdisponere midler fra annen virksomhet enn studiepoengproduksjon i en periode for 

å finansiere utdanningen. 

Administrering og videre oppfølging 

Avdelingen administrerer i dag kursvirksomhet for praksisveiledere med et omfang på 60 plasser pr kurs, to 

ganger i året. Det er lagt opp til et stort volum av studenter, og med fleksibel organisering – dvs. opptak en til 

to ganger per studieår. Vedlagte budsjett har imidlertid ikke problematisert økt ressursbruk når studietilbudet 

blir studiepoenggivende, noe som innebærer formelle studieplaner, administrering av søkere 

(saksbehandling), administrering av arbeidskrav og eksamen m.m. Etableringsvedtaket innebærer at tiltaket 

oppfattes som viktig for å heve kvaliteten på strategisk viktige studier ved HiØ, og at studietilbudet må få 

nødvendig prioritet for planlegging og gjennomføring. 

Som følge av pågående omorganisering av teknisk-/administrativ virksomhet ved HiØ, er det ikke endelig 

bestemt hvordan alle deler av studietilbudet skal følges opp. Det kan dermed komme endringer fra 

01.01.2020. Her listes noen sjekkpunkter for videre planlegging etter etablering av studiet:  

- Studiets endelige tittel avklares innen 3. desember (studiedirektør og dekan) – ordlyd i vedtaket er 

rettet opp etter avklart forslag om studienavn (27.11.2019). 

- Teknisk etablering av studieprogrammet (FS) følges opp av studiedirektøren. 

- Opptakskrav meldes til høringssak om opptakskrav med høringsfrist 03.12.2020 (dekan og 

studiedirektør) 

- Informasjon og markedsføring av studieprogrammet skal ivaretas gjennom egen studieprogramside på 

hiof.no. Denne administreres p.t. av lokal studiestedsadministrasjon. 

- Markedsføringstekst må foreligge innen gitte lokale frister (studieleder). 

- Markedsføringstiltak utarbeides av avdelingen i samråd med markeds- og kommunikasjonsenheten 

- «Enkeltemneopptak» foregår p.t. i lokal studiestedsadministrasjon. Frister for utlysning avklares med 

opptakskontor. 

- Studieplanen revideres av faglig ledelse, kvalitetssikres og publiseres av studiedirektøren, senest 1. 

mars 2020. 

- Det bør utarbeides en samarbeidsavtale som regulerer økonomiske forpliktelser mellom Avd. HV og 

Avd. IR, etter foreliggende forslag (budsjett) om finansiering av fem studieplasser (Økonomi- og 

virksomhetsstyring). 

 

Med vennlig hilsen 

 

Lars Petter Jelsness-Jørgensen    Frid Sandmoe 

rektor       studiedirektør 

Dokumentet er elektronisk signert 
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Klikk her for å skrive inn tekst. 
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Frid Sandmoe, Studieenheten 
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SOSIAL
SKRIVEKVELD

NÅR:

Onsdag 11. september
17.00-21.00

HVOR:

H3, Biblioteket, 
Kantina og Studie-
verkstedet

Påmelding her:

WORKSHOPS
Hvordan strukturere 
en akademisk tekst?

«Kildesortering» -
rett  henvisning & 
rett  kilde på rett 
plass!

Hvordan organisere 
studenttilværelsen?

TA MED OPPGAVEN 
DIN OG BRUK 
KVELDEN TIL Å 
SKRIVE  OG FÅ HJELP 

ENKEL BEVERTNING

FOR 
FØRSTEÅRS-
STUDENTER OG 
ANDRE SOM 
LURER PÅ NOE
RUNDT 
AKADEMISK-
SKRIVING

https://nettskjema.no/a/120818
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Rapport fra skrivekveld for førsteårsstudenter 11. 09 2018 

Avdeling for helse og velferd, Høgskolen i Østfold 

Det var 234 påmeldte studenter i SurveyXact og 170 studenter som ble registrert på selve 
skrivekvelden. Vi antar likevel at det var flere studenter som kom, men som ikke registrerte 
seg.  
Det var kun 67 studenter som svarte på evalueringsskjemaet, så det gir ikke et helt korrekt 
bilde av deltagernes oppfatninger om kvelden. 
De følgende tallene som presenteres nedenfor baserer seg derfor på N=67.  

De som besvarte spørreskjemaet kom fra følgende studieretninger: 
SPL (19 studenter)  
VPL (20 studenter) 
BVP (11 studenter) 
AVF (5 studenter) 
SOS (2 studenter) 
Ingeniør (2 studenter) 
Ikke krysset av (8 studenter) 

Det var 58 kvinner og 9 menn. 

Evalueringen viser følgende: Workshopene var nyttige (M = 4.20, SD = .73), det var nyttig å 
få veiledning av lærere i fellesarealene (M = 4.01, SD = .86), det var nyttig å kunne få hjelp 
av de bibliotekansatte (M =3.82, SD = .87), skrivekvelden var nyttig som videre hjelp til 
oppgaveskrivingen (M = 4.50, SD = .61). Det ble benyttet Likert skala 1 (svært uenig) – 5 
(svært enig). 5 er høyeste score og betyr at studentene er svært enig i påstanden. 
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Nedenfor er det noen kommentarer som ble skrevet inn i spørreskjemaene: 
«Sto fast i oppgaven, nå går jeg hjem og gjør den ferdig» (Kvinne, AVF) 
«Ble litt forvirret når så mange kom bort og hadde ulike meninger om hvordan oppgaven 
skulle løses» (Kvinne, VPL) 
«Dårlig med mattilbud» (Kvinne, SPL) 
 «Dette burde dere gjenta, veldig nyttig for oss ferske studenter» (Kvinne, VPL) 
«Veldig flott og lærerikt» (Kvinne, BVP) 
«Jeg er så fornøyd med å ha fått med meg dette. Takk skal dere ha» (Kvinne, IR) 
 
 
 
 
 
13.10.2019 
Førsteamanuensis/ Associate professor PhD in Social Psychology Stine Torp Løkkeberg 
Faculty of Health ‐ and Welfare Sciences 
Østfold University College 
NORWAY 
Tel: or +47 69 60 87 95 
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Arbeidsbok for revisjon av studieplan og emner 

1 

Innhold 
Studieprogram/år: ........................................................................................................................... 1 

Programsekretariat ......................................................................................................................... 1 

Revisjonen er vurdert og godkjent: ................................................................................................. 1 

Grunnlag for revisjonen: .................................................................................................................. 1 

Generell del av studieplanen, inkludert studiemodell ............................................................................ 2 

Hva skal endres i generell del og hvorfor? .......................................................................................... 2 

Emnebeskrivelser .................................................................................................................................... 3 

Emner 1. studieår ................................................................................................................................ 3 

Emner 2. studieår (vedlikehold kull 2017)........................................................................................... 3 

Emner 3. studieår (vedlikehold kull 2016)........................................................................................... 4 

Studieprogram/år: 

Studieår  Studieprogramkode  Studienavn  Arkivkode/P360 

2018/2019  BVP  Bachelorstudium i barnevern  17/01979 

Programsekretariat 

Studieleder  Nita Ørmen 

Studieenhet ev. HiØ Videre  Lena Tolfsen 

FS‐ansvarlig  Nina Buskoven 

SSA  ? 

Revisjonen er vurdert og godkjent: 

Dato  Navn  Tittel/Avdeling 

29.01.2018  Nita Ørmen  Studieleder, Avd. HV 

F.eks. dekan, studieleder, programansvarlig, studiedirektør, råd/utvalg alt ettersom hva endringene består i, jf. studieplanbestemmelser. 

Navn som fremgår her vil få saken til formell godkjenning i P360. 

Grunnlag for revisjonen: 

Hvilke(t) resultat(er) fra kvalitetsarbeid har ført til endringer i studieplan og emner? 
f.eks. studiebarometer, periodisk programevaluering, kandidatundersøkelse, emneevaluering m.m.

Fra statusmøte november 2017: ingen større endringer. Studiet er nettopp gjennomgått ifm 
nasjonalt tilsyn BSV‐studier (NOKUT). Avdelingen avventer større endringer til implementering av 
ny rammeplan/nasjonale retningslinjer f.o.m. 2020. 
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Arbeidsbok for revisjon av studieplan og emner   

2 
 

 

Generell del av studieplanen, inkludert studiemodell 

 

Hva skal endres i generell del og hvorfor? 
Merk at endringer i enkelte emnebeskrivelser kan påvirke informasjon i generell del. 

Merk at enkelte endringer er søknadspliktige, f.eks. endring av studienavn og større endringer i masterstudier. 

Merk at opptakskrav kun endres ifm fastsettelse av forskrift/rundskriv. 

Eksempler på tema/overskrifter i generell del av studieplanen hvor endring kan oppstå 

Undervisningsspråk 
Revisjonsinformasjon/programledelse 
Informasjon om studiet 
Andre vilkår for gjennomføring av studiet (utover opptakskrav) 
Videre utdanning og yrkesmuligheter  
Studiets læringsutbytte 
Studiets oppbygging og innhold 

Studiemodell 
Undervisnings‐, lærings‐ og vurderingsformer 
Praksis 
FoU 
Internasjonalisering 
Utveksling 
Evaluering av studiet

 

Beskriv og begrunn større endringer. Vis revidert tekst i vedlegg ved behov.  
Gjelder endringen kun nytt kull, eller påvirker endringene aktive studenter? Forklar. 
Eventuelt vedtak om videreføring uten vesentlige endringer skal også fremgå her.

 
Fra logg Neted 

06.04.2018 Alle emner publisert. Studieplanen publiseres. LT. 

05.04.2018:  
Oppdatert årstall. Satt inn godkjenningsdato (basert på elektronisk oversendelse). Fjernet 
godkjenningens forbehold fra i fjor (dekan).  
Flere struktur/layoutmessige endringer basert på overgang til nytt publiseringssystem og nytt 
oppsett web-presentasjon.  
Info om studiet: flyttet noe tekst til vilkår for gjennomføring (politiattest, rammeplan m.m.).  
Videre studier: lagt til MA i org og ledelse, også et tilbud ved HiØ.  
Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer - fjernet tabell (går ikke med tabell i FS), 
systematisert tekst/lay-out for å unngå gjentakelser.  
Internasjonalisering: moderert info om 5 stp på engelsk - vi gir ikke studiepoeng for deler av 
emne, og engelsktilbudet blir sannsynligvis utvidet før kull 2018 når 3. studieår.  
Rettet opp avdelingsnavn. Lenker må gjennomgås etter lansering av nye nettsider 
(studenthåndboka blir f.eks. endret og FS takler ikke lenker uten hel URL).  
Klar for publisering når emner er gjennomgått. LT. 

28.01.18: Satt inn vurderingsformer. NØ 

24.01.18: Satt inn info om engelskemne under internasjonalisering. NØ 

20.01.18: Satt inn arbeidsformer. NØ 

20.12.2017: Lagt inn tabell for undervisningsformer. Satt inn studieleder og programansvarlig. 
NØ 

 
 

160



 
Arbeidsbok for revisjon av studieplan og emner   

3 
 

 

Emnebeskrivelser  
 

Emner 1. studieår 
 

HSBVP10117-000 Barnevernpedagogen: faget, yrket og samfunnet (Høst 2018) PUBLISERT 

 05.04.2018 Noe korrektur, og presisert selve kravene (det som skal registreres i FS) under 
arbeidskrav. Publiseres. Lena Tolfsen 

 10.1.18: Må endre navn på emneansvarlig i FS. Lagt inn arbeidsomfang. NØ 
  

HSABSV10217-000 Juridiske og samfunnsvitenskapelige emner (Høst 2018-Vår 2019) PUBLISERT 

 21.03.2018 Språklige korrigeringer. Fjernet ledetekster som følger av overskrift eller 
forskrift. Publiseres. Lena Tolfsen 

 12.01.18: Satt inn arbeidsomfang. Mangler emneansvarlig. Flyttet veiledning 4 timer fra 
arbeidskrav til undervisningsform. Sensorordning. NØ 
 

 

HSBVP10414-000 Praksis 1: Mentorskap i flerkulturell kontekst (Høst 2018-Vår 2019) PUBLISERT 

 06.04.2018 Lagt inn referanse til pkt Praksis under Absolutte forkunnskaper (om 
godkjenning som mentor). Publiseres. Lena Tolfsen 

 10.1.18: Endret praksis til 5 uker, fjernet praksisstripe. Lagt inn arbeidsomfang. Faglærer 
ønsker å ta bort utfyllende retningslinjer,  men disse bør oppdateres før frerning. NØ 

 

HSBVP10314-000 Innføring i psykologi og innføring i sosialpedagogisk arbeid med barn og unge 
(Vår 2019) PUBLISERT 

 06.04.2018: Noe layout/presisering av arbeidskrav (definisjon av selve kravene som skal 
registreres i FS/Studweb). Ingen innholdsmessig endring. Publiseres. Lena Tolfsen 

 10.1.2018: Redusert antall veiledningstimer. Justert etter ny mal. NØ 

 

Emner 2. studieår (vedlikehold kull 2017) 
 

HSBVP20111-000 Sosialpedagogisk arbeid (Høst 2018) PUBLISERT 

 06.04.2018: Arbeidskrav - forsøkt å presisere kravene (og gjettet på individuell der dette 
ikke er presisert. Kravene skal registreres i FS og bør være presise, også lagt inn kulepunkt 
for tilstedeværelse ferdighetstrening og undervisning). Arbeidskrav er noe justert fra 
forrige semester (studieleder). Eksamen - justert ordlyd, her stod det hjemmeeksamen 
som overskrift, men det er fortsatt hjemmeoppgave (iflg avsnittet under). Nå definert som 
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individuell semesteroppgave. (kanskje litt mye detaljer om selve oppgaveskrivingen, hva 
menes med at studenten ikke kan benytte ulike "skrivestiler", er det relevant i 
emnebeskrivelsen?). Omtalt student i entall (siden det ikke er gruppeeksamen). Publiseres. 
Lena Tolfsen 

 10.1.18: Revidering med utgangspunkt i forrige emnebeskrivelse. Lagt inn arbeidsomfang. 
Satt inn varsel om plagiatkontroll ved eksamen. NØ. 
 

HSBVP20211-000 Praksis 2: Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge (Høst 2018) PUBLISERT 

 06.04.2018: Publiseres. Lena Tolfsen 
 10.1.18: Lagt inn arbeidsomfang, sensorordning. Føyd til punkt i innhold.NØ 

 

HSBSO20308-000 Psykisk helse, barnevern og familiearbeid (Vår 2019) PUBLISERT 

 06.04.2018 Noe korrektur (ingen innholdsmessig endring, flyttet noe til nye overskrift, 
fjernet angivelse av studiepoeng bak arbeidsomfang o.l.). Publiseres. Lena Tolfsen 

 12.01.18: Mangler emneansvarlige. Satt inn arbeidsomfang og sensorer. NØ. 

 

Emner 3. studieår (vedlikehold kull 2016) 
 

HSABSV30118-000 Kunnskapsbasert praksis i spenningsfeltet mellom individ og samfunn (Høst 
2018) PUBLISERT 

 21.03.2018: Deler av emnet internasjonaliseres ved undervisning på engelsk (valgfritt for 
kull 2016 og 2017, kan bli obligatorisk på engelsk for kull 2018 - må ta forbehold om dette 
i generell del). Språklig presisering ift emne A og B og vilkår for engelsk undervisning. 
Tema B: ikke konsekvent bruk av overskrift, hhv "Brukere og hjelpere i en samfunnsmessig 
kontekst" og "Kunnskapsbasert praksis". Har satt sistnevnte i parantes der den andre 
headingen er benyttet. Kan korrigeres i ettertid. Eksamensspråk var ikke angitt, her må 
studentene få lov til å velge? Publiseres. Lena Tolfsen 

 26.01.18: Satt inn alle tekst under alle punkter etter innspill fra emneansvarlig. NØ 

 

HSBVP30211-000 Tiltaksarbeid og saksbehandling i barnevernet (Høst 2018) PUBLISERT 

 06.04.2018: Endring fra gruppe til individuell har normal utløst ny emnekode. Har diskutert 
saken med eksamensansvarlig, vi endrer ikke kode nå - dersom noen skal kontinuere 
eksamen her vil det ikke være garanti for at det finnes en gruppe å delta i og løsningen vil 
da uansett være individuell eksamen. Kode beholdes. Publiseres. Lena Tolfsen 

 10.1.18: Lagt inn arbeidsomfang. Endret eksamen fra gruppe til individuell eksamen. 
Mangler emneansvarlig. NØ 

 

HSBVP30311-000 Praksis 3: Barnevernstiltak (Vår 2019) PUBLISERT 

 06.04.2018 Publiseres (kun slettet at arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til 
eksamen, dette fremgår nå av overskrift). LT. 

 10.1.18: Revidert språk. Satt inn arbeidsomfang. Mangler emneansvarlig.NØ. 
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HSBSO30417-000 Bacheloroppgave: Faglig fordypning (Høst 2018-Vår 2019) PUBLISERT 

 05.04.2018 noe flytting av tekst pga ny mal. Slettet info om at alle i gruppen må samtykke 
i klagen, det har kommet presisering fra KD og dette er fulgt opp i ny forskrift HiØ fra 
01.08.2018. Publiseres. LT. 

 12.01.18: Mangler emneansvarlig. Satt inn arbeidsomfang og sensur. Endret innhold. NØ 
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Studieår  Programkode  Studienavn  Arkivkode/P360 
(se prosjekt 17‐7 til 17‐14) 

2019/2020 
 

BVP  Bachelorstudium i barnevern  17/01979 

 

Programsekretariat 
Studieleder  Nita Ørmen 

Programansvarlig  Egil Lyberg 

FS‐ansvarlig lokal adm.  Nina Buskoven (deltar ikke på oppstartsmøtet) 

SSA representant  Solveig Berge 

Studieenheten  
(koordinerer arbeidsbok) 

Lena Tolfsen 
(backup Ingunn Melleby Fremmerlid) 

 

Møteagenda (overordnet) 
Oppstartsmøte  17.09.2018 

Statusmøte  Ikke aktuelt 

Arbeidsbok: versjon 17.09.2018, 20.09.2018, 22.03.2019 (oppsummering) 

 

Godkjenning av revisjonen 
Dato  Navn  Tittel/Avdeling 

07.12.2018  Nita Ørmen  Studieleder / Avd. HV 

     
F.eks. dekan, studieleder, programansvarlig, studiedirektør, råd/utvalg alt ettersom hva endringene består i, jf. studieplanbestemmelser. 

Navn som fremgår her vil få saken til formell godkjenning i P360. 

 

Teknisk oppdatering og publisering 
Emner publisert via FS:  Teknisk vedlikehold av 

emnedetaljer registrert i FS: 
Generell del av studieplan 
oppdatert i FS og 
publisert:  

Manglende publisering, 
plan for oppfølging av 
mangler: 

Studieenheten: 
Alle emner publisert 
pr. 10.03.2019 

SSA:  Studieenheten: 
10.03.2019 

Ingen 

Fylles ut av programsekretariatet (navn/dato) 

   

164



    Arbeidsbok for revisjon av studieplan og emner 
Bevilgningsfinansierte studier 

2 
 

Innhold 
Grunnlag for revisjonen:.......................................................................................................................... 2 

Generell del av studieplanen, inkludert studiemodell ............................................................................ 2 

Studiemodell kull 2019 ........................................................................................................................ 3 

Endringer i generell del kull 2019 ........................................................................................................ 3 

Emnebeskrivelser .................................................................................................................................... 4 

Emner 1. studieår (kull 2019) .............................................................................................................. 4 

Emner 2. studieår (vedlikehold, kull 2018).......................................................................................... 5 

Emner 3. studieår (vedlikehold, kull 2017).......................................................................................... 6 

Vedlegg .................................................................................................................................................... 8 

Referat fra oppstartsmøtet 17.09.2018 .............................................................................................. 8 

 

Grunnlag for revisjonen: 
Resultat fra kvalitetsarbeid som årsak til endringer i studieplan og emner 
f.eks. studiebarometer, emneevaluering, periodisk programevaluering, 
kandidatundersøkelse, Advisory Board, nye rammeplaner, statistisk grunnlag (DBH), 
erfaring fra gjennomføring, tilsyn m.m. 

 

Det er foretatt få endringer. Avdelingen avventer nye nasjonale retningslinjer fra RETHOS‐prosjektet. 

Revidert studieprogram implementeres fra 2020. Pågående studier var gjennom større nasjonalt 

tilsyn fra NOKUT i perioden 2016–2017. Endringer som er foretatt for studieåret 2019/2020 dreier 

seg i all hovedsak om korrigeringer/ordlyd i enkelte emner, endringer i noen arbeidskrav samt 

litteraturlister basert på emneevalueringer og fagmiljøets erfaring fra gjennomføring. Se loggførte 

endringer under emner. 

 

Generell del av studieplanen, inkludert studiemodell 
Endringer i generell del. Beskriv og begrunn. Bruk vedlegg ved behov. 
Se mal for studieplan for aktuelle tema/overskrifter. 
NB:  

 Endringer i enkelte emnebeskrivelser kan påvirke informasjon i generell del. 

 Enkelte endringer er søknadspliktige, f.eks. endring av studienavn og større 
endringer i masterstudier. 

 Opptakskrav endres kun ifm fastsettelse av forskrift/rundskriv. 

 Gjelder endringen kun nytt kull, eller påvirker endringene også tidligere kull?  

 Vedtak om videreføring av studieplan og emner uten endringer skal også fremgå 
her. 
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Studiemodell kull 2019 

 

  

Endringer i generell del kull 2019 

(Logg FS)  
10.03.2019 Alle emner gjennomgått. Studieplanen publiseres. LT 

28.02.2019 Ingen meldte endringer. Kopiert fra 2018-planen og oppdatert årstall. 
Revisjonsdato er basert på studieleders godkjenning av emner i EpN 7. desember 2018.  
Lenker/forskrifter oppdatert (bl.a. andre vilkår for gjennomføring og kontaktinfo utveksling). 
Noe forenkling av administrativ tekst i tråd med utfylling av studieplan. Publiseres når emner 
er gjennomgått. LT 

07.12.2018 Korrektur under Videre utdanning og yrkesmuligheter ifm markedsføring for 2019 
(fra Egil Lyberg). LT. 

 

Om logg (EpN): Den manuelle loggføringen må «signeres», ellers går historikken tapt ved 
overføring til FS. Loggføringen kan med fordel kortes ned for funksjonalitet. Har forsøkt å 
komprimere noe av dette og signere på bakgrunn av teknisk arbeidsflyt. (LT). 
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Emnebeskrivelser  
(logg hentet fra EpN/FS) 

Emner 1. studieår (kull 2019) 
 

HSBVP10117 Barnevernpedagogen: faget, yrket og … (høst 2019) – Publisert 
 
04.03.2019: kortet ned logg fra 26.10. Fjernet biblioteksreferanser i litteraturlista (i samråd 
med dekan). Lay-out. Publiseres. LT. 

26.10.18  
To nye bøker i litteraturlista. Noe korrektur og presisering under: Evaluering av emnet, 
Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen, Praksis, Arbeidsomfang, Undervisnigns og 
læringsformer, Læringsutbytter. Tatt bort et læringsutbytte. Undervises ikke i. (sign. hvem? 
Egil Lyberg).  

 

HSABSV10217 Juridiske og samfunnsvitenskapelige emner (høst 2019 – vår 2020) – 
Publisert 
 
13.02.2019 OK Publiseres. LT 

21.11.18 Under arbeidsomfag. endret til standardformulering. Under undervisning og 
læringsformer Fjernet unødvendig setning. NØ 

08.11.2018 Oppdatert litteratur. LT. 

 

HSBVP10414 Praksis 1: Mentorskap i flerkulturell kontekst (høst 2019) – Publisert 
 
10.03.2019: Eksamen: slettet henvisningen "Ved tvil om bestått praksisstudier inntrer egne 
rutiner, se Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i arbeids- og velferdsfag, 
barnevern, sosialt arbeid og vernepleie.". Disse bestemmelsene finnes ikke mer? (samtidig 
finnes det praksisdokumenter "praksis emnehefte" 
https://www.hiof.no/hv/studier/praksis/praksis-bvp/generell-del-praksis-2-
barnevern.pdf) på nettsiden som trenger oppdatering, det er henvisninger til gammelt 
avdelingsnavn og antakelig mye overlapp med forskrift, studieplan etc. Studieenheten 
ønsker revidert versjon til gjennomsyn, da dette også er forvaltningsdokumenter for 
studieplaner). Ryddet i logg. Publiseres. LT. 

07.03.2019 Nytt oppsett arbeidskrav ok, og bekreftet løsning i FS. Fjernet biblioteksref. under 
litteratur (i samråd med dekan). Må sjekke status for utfyllende bestemmelser (eksamen) før 
publisering. LT 

07.03.2019: Ryddet i opplistingen av arbeidskrav for mentorpraksis og alternativ praksis. 
Slettet det siste arbeidskravet under alternativ praksis. NKB. 
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04.03.2019 (må rydde i logg). Nina sjekker hvordan alternative arbeidskrav kan løses i 
praksis i FS før vi går videre med ormuleringer/publisering. LT. 

21.11.18 Arbeidskrav: Små justeringer. Innhold. Lagt til noe om alternativ praksis. 
Undervisning og læreformer: Flyttet et avsnitt til Innhold. (Solveig Berge?) 

26.10.18 Presisering i litteraturliste. Arbeidskrav: Revidering av tekst  + tillagte arbeidskrav 
for alternativ praksis. Innhold: tillegg/presisering om alternativ praksis. Praksis, 
arbeidsomfang og Undervisnings- og læringsformer: revidert tekst. (Egil Lyberg) 

 

HSBVP10314 Innføring i psykologi og innføring i sosial… (vår 2020) - Publisert 

04.03.2019: Fjernet biblioteksref. fra litteraturliste i samråd med dekan. Publiseres.. LT. 

19.12.2018 Kopiert litteraturliste fra EpN-under redigering, til FS vår 2019. LT. 

05.12.18 Under arbeidskrav: Korrektur. Egil Lyberg 

21.11.18 Under evaluering og litteratur Små justeringer og presiseringer. Egil Lyberg. 

 

Emner 2. studieår (vedlikehold, kull 2018) 
 
HSBVP20111 Sosialpedagogisk arbeid (høst 2019) – Publisert 

04.03.2019: Eksamen: merk at avd. har endret ordlyd på eksamensform fra 
semesteroppgave til hjemmeoppgave (ikke behov for kodeendring, men følges opp ift FS). 
Litteratur; fjernet biblioteksref. i samråd med dekan. Publiseres. LT 

21.11.18 Justering litteraturliste. (Egil Lyberg) 

31.10.18 Korrektur under Evaluering av emnet. Under Eksamen en liten presisering. (!). 
Justering - korrektur under Innhold, Arbeidskrav. Under eksamen er det kortet ned noe og 
gjort teksten mindre detaljert. (Egil Lyberg). 

 

HSBVP20211 Praksis 2: Sosialpedagogisk arbeid med… (høst 2019) - Publisert 

04.03.2019: LUB endret fra kandidatene i flertall til entall. Litteratur: fjernet 
biblioteksreferanser. Publiseres. LT. 

21.11.18 Under Arbeidskrav: Tillegg under 4. dotpunkt. Under Arbeidsomfang og Praksis: 
Lagt til en opplysning vedr medleverturnus + fjernet en unødvendig setning. Fjernet noe tekst 
under innhold. (Egil Lyberg) 
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HSBSO20308 Psykisk helse, barnevern og familie… (vår 2020) -publisert 

10.03.2019 Litteratur: fjernet bibl.ref. i samråd med dekan. (usikkert hva avdelingen nå 
mener med arbeidskrav gyldige i samme periode som emnet, kan fjernes om det bare er 
uteglemt). Publiseres. LT 

19.12.2018 Eksamen - fjernet "av utvalgte". Et case er dekkende, jf. tlf.samtale Egil Lyberg 
via studieleder. Kopiert litteraturliste over til vår 2019 (FS), endret lay-out (pga 
bibl.henvisninger) og dermed oppdatert dato. LT. 

 21.11.18 Under litteratur: Noen tillegg og justeringer. Evaluering: Små justeringer og et 
tillegg. Ny/utsatt eksamen. Tekst fjernes - ikke lenger aktuelt. Eksamen. Forenkling av 
opplegget og forenkling av teksten. Arbeidskkrav: Punktet om læringsmappe knytta til 
eksamen fjernes - eksamen får en litt annen innretning. Se under eksamen. I tillegg en 
presisering under punktet om deltagelse i undervisning. Arbeidsomfag. en presisering av 
timer. Undervisning og læringsformer: Litt korrektur - fjenet unødvendig beskrivelser (Egil 
Lyberg - forkortet av Lena) 

 

Emner 3. studieår (vedlikehold, kull 2017) 
 

HSBVP30211 Tiltaksarbeid og saksbehandling i barnevernet (høst 2019) - Publisert 

04.03.2019 Fjernet bibl.ref. i litteraturlista i samråd med dekan. Publiseres. LT. 

31.10.18 Justeringer i litteraturlista. To bøker ut og en artikkel inn. Presisering av 
tilstedeværelseskrav under Arbeidskrav. Korrektur og justeringer under Innhold, 
Læringsutbytter, Arbeidsomfang. (Egil Lyberg) 

 

HSABSV30118 Kunnskapsbasert praksis i spenningsfeltet… (høst 2019) – Publisert 

14.02.2019 OK. Publiseres. Lay-out, og undervisningsspråk; norsk/engelsk. LT. 

21.11.18 Korrektur under arbeidsomfang, arbeidskrav og innhold. Satt inn 
standardformulering. (Egil/Nita?) 

 

HSBSO30417 Bacheloroppgave: Faglig fordypning (høst 2019 – vår 2020) – publisert 

10.03.2019 Noe korrektur. Evaluering; "ingen evaluering" er uheldig ordlyd. På en eller 
annen måte evalueres jo emnet (om ikke hvert år), jf. foreslåtte endringer og korrigeringer. 
Fagmiljøet må gjerne komme med annen ordlyd her. Publiseres. LT.  
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19.12.2018 Arbeidskrav: Kopiert endringene for høst2019/vår2020 til versjonen 
høst2018/vår2019 (FS), etter epost fra studieleder. Krever en omregistrering i FS, gir beskjed 
til SSAF. LT. 

7.11.18 Under Innhold: Liten endring - korrektur. (Egil Lyberg) 

05.12.18 Eksamen: Liten justering på antall vitenskaplige artikler. Arbeidskrav: Fjernet ett 
arbeidskrav. Undervisning og læringsformer: Justering i antall veiledningstimer + fjerning av 
et krav om en av timene i gruppe. Det gir ikke mening når oppgaven kan skrives 
individuelt.  Noen presiseringer og tydeliggjøringer. (Egil Lyberg). 

 

HSBVP30311 Praksis 3: Barnevernstiltak (vår 2020) – Publisert 

04.03.2019: Fjernet bibl.ref. fra litteraturliste i samråd med dekan. MERK at arbeidskrav er 
endret (ikke loggført), endret antall veiledningstimer. Må følges opp i FS. Publiseres. LT. 

19.12.2018 Ser ut til at det er gjort noe i litteraturlista, usikker på hva. Oppdaterer dato og 
kopierer over til vår 2019 (FS). LT. (fortsatt bare "gamle" titler). 

27.11.18 La til "hvordan" på ny LUB endret av Egil Lyberg 21.11.18. SB 

21.11.18 Under Arbeidomfang og praksis: Tillegg om medleversturnus. Ny LUB - egentlig 
bare en tydeliggjøring av at det er aktiv jobbing de skal gjøre i praksis - og på sentrale 
arenaer for en barnevernspedagog 

 

 

 

 

   

170



    Arbeidsbok for revisjon av studieplan og emner 
Bevilgningsfinansierte studier 

8 
 

Vedlegg 
 

Referat fra oppstartsmøtet 17.09.2018 
 

Felles oppstartsmøte for Bachelorstudium i barnevern og Bachelorstudium i sosialt arbeid. 

Tilstede: Nita Ørmen, Egil Lyberg (barnevern), Lars Rune Halvorsen (sosialt arbeid), Solveig Berge 

(SSAF), Ingunn M. Fremmerlid (studieenheten) og Lena Tolfsen (studieenheten/referent). 

 

Felles 

 Det er lagt opp til få endringer, avventer RETHOS. Reviderte studieprogram implementeres 

fra 2020. Pågående studier var gjennom større nasjonalt tilsyn fra NOKUT i perioden 2016–

2017. 

 Hver programansvarlig tar direkte kontakt med Solveig dersom behov for avklaring av 

endringer (alle endringer i arbeidskrav/eksamensformer skal avklares med eksamenskontor, 

Solveig er bindeledd). Nita skal holdes orientert om endringsforslag. 

 Solveig har forespurt kollegiet om det har vært utfordringer ved årets 

eksamensgjennomføring. Melder direkte til programansvarlige om det er særskilte forhold 

som må gripes fatt i. 

 Arbeidskrav er generell utfordring, spesielt tilstedeværelse og mulighet for å få dette 

registrert tidsnok til eksamen. Avdelingen har en generell regel (ABSV) om 80 % 

tilstedeværelse. Det ble diskutert ulike løsningsforslag. Sluttbestemmelse vedrørende dette 

prinsippet avgjøres av dekan. En mellomløsning kan være å formulere enten en tidshorisont 

for hvor lenge man regner tilstedeværelse, eller fokusere på krav om tilstedeværelse i 

seminar/ferdighetstrening. Fagmiljøet savner evaluering på hvorvidt krav om tilstedeværelse 

har fungert tilfredsstillende. 

 Studieleder har endelig ansvar for studieplanene, må signere arbeidsboka til slutt. 

 Større endringer (som påvirker fagressurser, økonomi e.l., eventuelt fellesemner) må 

studieleder avgjøre. 

 Forespeilede endringer p.t. krever ikke ny godkjenning fra dekan. 

 Teknisk emnerevisjon: Programansvarlige er invitert til opplæringsdag for EpN 

(emneplanlegging på nett) 23. oktober. Dersom ikke begge kan stille, er det fint med 

kompetanseoverføring internt. Solveig Berge/Nina Buskoven er ressurspersoner for teknisk 

EpN for disse utdanningene. Programansvarlige reviderer selv emnene i EpN (og sender 

videre i systemet til studieleder). 

 Intern frist for emneansvarlige settes til ca. 15. oktober. Programansvarlige kommuniserer 

dette videre. 

 Litteraturlister skal primært revideres samtidig med emnebeskrivelsen. Unntaksvis skjer 

litteraturoppdatering med frist 1. desember og 1. juni. 

 Fellesemner: 102 og 301 > har egne kontaktpersoner. Programansvarlige må ha dialog med 

disse for å sikre helhet og sammenheng i studiene. Nita har sluttansvar for samordning av 

revisjonen her. 
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    Arbeidsbok for revisjon av studieplan og emner 
Bevilgningsfinansierte studier 

9 
 

 Generell del av studieplanen: endringer sendes direkte til Lena Tolfsen, som legger inn 

endringer direkte i FS. Forutsatt at endringsforslag er godkjent fra studieleder. Frist 20. 

januar (samme som endelig ferdigstilte emner fra avdelingen).   

 Ikke behov for nytt statusmøte. 

 

Kråkerøy, 21.09.2018, Lena Tolfsen 
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Studieenheten

Nasjonalt organ for kvalitet i 
utdanningen - NOKUT 
Postboks 578 
1327 LYSAKER  

Saksbehandler: Lena Therese Tolfsen 

Besøksadresse: B R A veien 4, 1757 HALDEN 

Telefon: 69608387 
E-post: lena.t.tolfsen@hiof.no 

Deres referanse:  16/00056 Vår referanse:  15/01617-29 Dato: 29.09.2017 

Tilsvar i forbindelse med sakkyndig vurdering av bachelorgradsstudier i barnevern ved 
Høgskolen i Østfold 

Det vises til tilsynsrapport for bachelorutdanningen i barnevern datert januar 2017, oversendt 
fra NOKUT 01.02.2017 og med svarfrist 01.10.2017. Høgskolen i Østfold er blitt bedt om å 
kommentere vurderingene og dokumentere oppretting av påpekt kvalitetssvikt i utdanningen 
og samtidig gi en kortfattet redegjørelse for hvordan vi har valgt å følge opp de sakkyndiges 
anbefalinger for videre utvikling av utdanningen. Tilsvaret er utarbeidet ved Avdeling for 
helse og velferd, representert ved dekan, studieleder og programansvarlig for bachelorstudium 
i barnevern. 

Vi har valgt å synliggjøre de ovennevnte anmodningene ved å ta for oss punkt for punkt i 
tilsynsrapporten og kommentere underveis gjennom egne punkter kalt tilsvar. Samlet sett er 
det tre må-punkter som besvares, øvrige må-punkter har NOKUT gitt dispensasjon for. 17 
bør-punkter kommenteres. 

2.2 Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte, jf. Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det skal formuleres ett læringsutbytte for 
hvert studium, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Konklusjon 
Nei, studiet oppfyller ikke vurderte krav i studietilsynsforskriften. 

Høyskolen må: 
 revidere sin overordnede læringsutbyttebeskrivelse slik at alle deskriptorene i NKR

benyttes 
 benytte de nivåbestemmende begrepene fra NKR
 tydeliggjøre hva som er kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Vedlegg 26
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Tilsvar 
Det vises til brev av 1. februar 2017 fra NOKUT. Der anføres det at det er lite hensiktsmessig 
at hver institusjon skal utarbeide nye læringsutbyttebeskrivelser som en del av dette tilsynet, 
siden KD tar sikte på at ny rammeplan og nye retningslinjer skal implementeres fra og med 
studieåret 2019/20. Det  
innebærer at dette må-punktet ikke imøtekommes i forhold til å endre overordnende 
læringsutbyttebeskrivelser. 
 
Prosessen med å tydeliggjøre hva som er kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse er 
lagt inn i alle emnebeskrivelse, og det er tatt utgangspunkt i NKR´s beskrivelser. Jf. vedlagte 
studieplan med emnebeskrivelser for 2017-2018 (vedlegg 1). 
 
 
2.3 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset 
læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås. 
 
Konklusjon 
Nei, studiet oppfyller ikke vurderte krav i studietilsynsforskriften. 
 
Høyskolen må: 

 sikre at endringer i den overordnede læringsutbyttebeskrivelsen følges opp i 
læringsutbyttebekrivelsene for emnene 

 styrke innslaget av vitenskapsteori og forskningsmetode i utdanningen 
 
Høyskolen bør: 

 sikre at det barnevernsfaglige ikke får en underordnet rolle når det legges opp til mye 
felles undervisning 

 
Tilsvar 
Det vises til brev av 1. februar 2017 fra NOKUT. Der anføres det at siden det ikke kreves 
endringer i de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene, forventes det ikke at HiØ 
dokumenterer at endringene i læringsutbyttene for emnene er i overenstemmelse med det 
overordnede læringsutbyttet. 
 
For å styrke innslaget av vitenskapsteori og forskningsmetode i utdanningen vises det til 
læringsutbytter i følgende emnebeskrivelser: 
 
HSBVP10117  
«Anvende de viktigste formkrav for akademisk skriving av tekst og kildebruk» 
 
HSABSV10217 
«Beskrive samfunnsvitenskapelig metode og samfunnsvitenskapenes vitenskapsteoretiske 
grunnlag»  
 
HSBVP10314  
«Beskrive hvordan ulike kunnskapssyn får konsekvenser for hvordan man arbeider med barn 
og unge» og «kritisk vurdere psykologiske tilnærminger og tekster innenfor psykologien»  
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Her har vi kritisk tenking på timeplanen – et seminar over to dager hvor studentene får den 
første innføringen og prøvingen av å vurdere vitenskapelige tekster kritisk. 
 
HSABSV30111  
«Gjøre rede for vitenskapelig metode for å kunne lese forskningsrapporter og nyttiggjøre seg 
forskningsrapporter i sin yrkesutøvelse»  
 
Dette er videre utdypet i innholdet i emnene og er fellesundervisning for Bachelorstudium i 
arbeids- og velferdsfag, Bachelorstudium i barnevern, Bachelorstudium i sosialt arbeid og 
Bachelorstudium i vernepleie.  
 
HSBSO30417  
«Drøfte/diskutere vitenskapelige artikler som anvendes i eget arbeid»  
og  
«Vurdere forskning kritisk og ha innsikt i forskningsetiske problemstillinger». 
 
Jf. vedlagte studieplan med emnebeskrivelser for 2017–2018 (vedlegg 1). 
 
For å sikre at det barnevernsfaglige ikke får en underordnet rolle når det legges opp til mye 
felles undervisning suppleres f.eks. fellesundervisningen med utdanningsspesifikke seminarer 
etter de generelle forelesningene over samfunnsvitenskapelige emner. I emne HSBSO20308, 
som er et fellesemne sammen med sosialt arbeid, er barnevern et av hovedområdene – se 
eksempelvis følgende læringsutbytter:   
 

- ha kunnskap om barnevernrett og saksbehandlingsregler, samarbeid og 
samhandlingsreformer 

- kjenne til de ulike nivåene i barnevernets organisatoriske oppbygging 
- utrede en barnevernssak, forberede et skriftlig og muntlig framlegg for fylkesnemnda 

og forklare de juridiske vilkårene for overtakelse av barn etter barnevernloven 
- utrede foreldres omsorgskompetanse og barns omsorgssituasjon i ulike kulturer 
- saksbehandle og koordinere hjelpetiltak etter barnevernloven gjennom samarbeid, 

ressursmobilisering og brukerinvolvering 
- anvende faglig kunnskap og bistå foreldre og barn som befinner seg i situasjoner som 

er preget av omfattende livsbelastninger 
Jf. vedlagte studieplan med emnebeskrivelse for 2017–2018 (vedlegg 1). 
 
 
 
2.4 Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset 
læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås. 
 
Konklusjon 
Ja, studiet oppfyller vurderte krav i studietilsynsforskriften. 
 
Høyskolen bør: 

 ta en gjennomgang av arbeids- og undervisningsformer og vurdere om disse skal 
justeres med utgangspunkt i reviderte læringsutbytter på overordnet nivå 

 overveie om bacheloroppgaven skal være en individuell oppgave, eller i det minste lar 
det være en mulighet 
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Tilsvar 
Arbeids- og undervisningsformene er gjennomgått ved studieplanrevisjon våren 2017. 
Justeringer avventes i forbindelse med læringsutbytter på overordnet nivå. 
 
Gjennom hele barnevernsutdanningen er det nå kun emne HSBVP30211 som har krav om 
gruppeeksamen (hjemmeeksamen) som sluttvurdering. Det vurderes å legge inn et krav om at 
den enkeltes innsats skal beskrives i eget notat. Eksamensformen vil bli vurdert i forbindelse 
med neste studieplanrevisjon. Jf. vedlagte studieplan med emnebeskrivelse for 2017–2018 
(vedlegg 1). 
 
Emnet HSBSO30417 Bacheloroppgave: Faglig fordypning er revidert våren 2017. Fra 
studieåret 2017/2018, dvs. gjeldende for studenter i 3. årstrinn, kan studentene velge om de vil 
skrive bacheloroppgave/fagartikkel individuelt eller i gruppe på to studenter. Jf. vedlagte 
studieplan med emnebeskrivelse for 2017–2018 (vedlegg 1). 
 
 
2.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset 
læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås. 
 
Konklusjon 
Ja, studiet oppfyller vurderte krav i studietilsynsforskriften. 
 
Høyskolen bør: 

 sikre at det er sammenheng mellom overordnet læringsutbytte og eksamens- og 
vurderingsformer etter at læringsutbyttebeskrivelsene er blitt revidert 

 vurdere å la studentene få skrive individuelle bachelorgradsoppgaver 
 sikre individuell vurdering av de enkelte studenters bidrag eller læring i forbindelse 

med gruppeeksamen 
 
Tilsvar 
Se tilsvar til punkt 2.4.  
Høgskolen vil ta opp til vurdering hvorvidt det skal innføres individuell vurdering av de 
enkelte studenters bidrag i forbindelse med gruppeeksamen ved fremtidig studieplanrevisjon. 
 
 
2.6 Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier. 
 
Konklusjon 
Ja, studiet oppfyller vurderte krav i studietilsynsforskriften. 
 
Høyskolen bør: 

 vurdere om det skal være større innslag av internasjonale vitenskapelige artikler i 
studiet 
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Tilsvar 
Det er lagt inn flere innslag av internasjonale vitenskapelige artikler i det nye emnet 
HSABSV10217, samt i emne HSBVP10117– Jf. vedlagte studieplan med emnebeskrivelser 
for 2017–2018 (vedlegg 1). 
 
 
2.7 Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid, som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. 
 
Konklusjon 
Ja, studiet oppfyller vurderte krav i studietilsynsforskriften. 
 
Høyskolen bør: 

 arbeide for at studentene konsekvent gjennom utdanningen møter litteratur i form av 
vitenskapelige artikler publisert i tidsskrifter, gjerne skrevet av forskere ansatt ved 
institusjonen, men også av andre forskere som publiserer internasjonalt 

 sørge for å inkludere engelskspråklige artikler på pensum 
 undersøke mulighetene for at studentene i større grad kan involveres i FoU-arbeid 

 
Tilsvar 
Kurset Akademisk skriving i emne HSBVP10117 tar for seg internasjonale vitenskapelige 
artikler som en del av undervisningen.  
 
Det er lagt inn flere innslag av internasjonale vitenskapelige artikler i det nye emnet 
HSABSV10217. 
 
Emne HSABSV30111 har som utgangspunkt at studentene kritisk skal vurdere vitenskapelige 
artikler og har som arbeidskrav å vurdere to vitenskapelige artikler med hhv kvalitativt og 
kvantitativt design. 
Jf. vedlagte studieplan med emnebeskrivelser for 2017–2018 (vedlegg 1). 
 
Studenter involveres i FoU-arbeid i et praksisprosjekt der høgskolen samarbeider med 
utvalgte kommuner i Østfold og Fellesorganisasjonen. Prosjektet er knyttet til studentenes 
praksis i tredje studieår. Se vedlagte artikkel om prosjektet (vedlegg 2):  

 

Lyberg, Egil; Blekken, Kristine Hval; Erichsen, Thomas; Sørling, Karine Solberg; Toverød, 
Anita. Samspill om praksis - Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Eidsberg og Hobøl, 
FO Østfold og Høgskolen i Østfold, bachelor i barnevern. Tidsskriftet Norges barnevern, 
11/21/2016, Vol.92(03-04), pp.240-251  
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3.1 Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset 
studiet slik det er beskrevet i plan for studiet, og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den 
forskning og det faglige og kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. 
 
Konklusjon 
Ja, studiet oppfyller vurderte krav i studietilsynsforskriften. 
 
Høyskolen bør: 

 undersøke mulighetene for å øke den akademiske meritteringen blant de faglig ansatte 
som er barnevernspedagoger 

 arbeide for å ansette flere barnevernspedagoger i stipendiatstillinger 
 
Tilsvar 
En av barnevernspedagogene er i stipendiatstilling. En av barnevernspedagogene er 
førsteamanuensis. Denne høsten lyses det ut ytterligere en stipendiatstilling for 
barnevernspedagog. 
 
 
3.2 Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk 
relevante for studiet. 
 
Konklusjon 
Ja, studiet oppfyller vurderte krav i studietilsynsforskriften. 
 
Høyskolen bør: 

 undersøke mulighetene for at studentene i høyere grad kan involveres i FoU-arbeid 
 
 
Tilsvar 
Studentene vil bli involvert i evaluering av mentorordningen Nattergalen som høgskolen har 
hatt som obligatorisk praksis ved barnevernsutdanningen siden 2011, se emne HSBVP10414 
Mentorskap i flerkulturell kontekst (10 stp.). Jf. vedlagte studieplan med emnebeskrivelse for 
2017–2018 (vedlegg 1). 
 

I forhold til praksisprosjektet nevnt i punkt 2.7 (vedlegg 2), er studentene med på å evaluere 
det nye opplegget ved at de legger fram sine synspunkter i fokusgruppeintervjuer. Prosjektet 
har som mål at studentene skal delta aktivt i utforming av læringsutbyttebeskrivelsene for alle 
typer praksis. Det være seg førstelinja eller ulike former for institusjoner. 
 

 
3.3 Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i 
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være personer med minst 
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet. 
For første syklus gjelder også: Minst 20 prosent av det samlede fagmiljøet må være 
ansatte med førstestillingskompetanse. 
 
Konklusjon 
Nei, studiet oppfyller ikke vurderte krav i studietilsynsforskriften. 
 
 

178



Høyskolen må: 
 beskrive og begrunne hvilke deler av utdanningen som er sentrale 
 sikre at det er personer med førstestillingskompetanse i alle sentrale deler av studiet 

 
Tilsvar 
Utdanningen skal legge til rette for at studentene tilegner seg grunnleggende kompetanse i 
sosialpedagogisk arbeid. Sentrale tema i sosialpedagogikken er oppdragelse og læring i et 
samfunnsmessig perspektiv. Studentene skal bli kvalifiserte til å bli brukerorienterte og 
reflekterte yrkesutøvere som er kompetente for å ivareta omsorgs-, oppdragelses-, 
behandlende og forebyggende arbeid med risikoutsatte barn og unge, samt deres foresatte.  
 
Sentrale deler i utdanningen er sosialpedagogikk, psykologi, saksbehandling og 
samfunnsvitenskapelige emner. 
 
Tabellen nedenfor illustrerer hvilke emner i studiet som støtter opp om de sentrale delene, 
samt hvilke personer med førstestillingskompetanse som er knyttet til disse emnene. 
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Bachelorstudium i barnevern 
Sentrale deler Dekkes av følgende 

emner 
Førstestillingskompetanse 

Sosialpedagogisk 
arbeid med barn 
og unge 

HSBVP10314  
Innføring i psykologi og 
sos.ped.arb.med barn og 
unge 
 
HSBVP10414 
Mentorskap i flerkulturell 
kontekst 
 
HSBVP20111 
Sosialpedagogisk arbeid 
 

Morten Asmyhr, førstelektor 
Stine Løkkeberg, førsteamanuensis 
Gudrun Brottveit, førseamanuensis 
 
 
Nita Ørmen, førstelektor 
Morten Asmyhr, førstelektor 
Stine Løkkeberg, førsteamanuensis 
 
Morten Asmyhr, førstelektor 
Gudrun Brottveit, førsteamanuensis 
Lilliana Del Busso, førsteamanuensis 
 

Psykologi HSBVP10117 
Barnevernspedagogen, 
faget, yrket og samfunnet 
 
HSBVP10314  
Innføring i psykologi og 
sos.ped.arb.med barn og 
unge 
 

Lilliana Del Busso, førsteamanuensis 
Morten Asmyhr, førstelektor 
 
 
Lilliana Del Busso, førsteamanuensis 
Morten Asmyhr, førstelektor 
 

Saksbehandling 
 
 
 
 

HSBSO20308  
Psykisk helse, barnevern 
og familiearbeid 
 
 
 
HSBVP30211 
Tiltaksarbeid og 
saksbehandling 
 

Heidi Aarum Hansen, førsteamanuensis 
Nita Ørmen, førstelektor 
Gudrun Brottveit, førsteamanuensis 
Lilliana Del Busso, førsteamanuensis 
Morten Asmyhr, førstelektor 
 
Morten Asmyhr, førstelektor 
 

Samfunns-
vitenskapelige 
emner 

HSBVP10117 
Barnevernspedagogen, 
faget, yrket og samfunnet 
 
HSABSV10217  
Juridiske og samfunns-
vitenskapelige emner 
 
HSABSV30111 
Kunnskapsbasert praksis i 
spenningsfeltet mellom 
individ og samfunn 

Gudrun Brottveit, førsteamanuensis 
Morten Asmyhr, førstelektor 
Nita Ørmen, førstelektor 
 
Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis 
Morten Asmyhr, førstelektor 
Stine Løkkeberg, førsteamanuensis 
 
Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis 
 

 
 
 
 
3.4 Fagmiljøet skal drive aktiv forsking, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. 
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For første syklus gjelder også: Fagmiljøet skal ha dokumenterte resultater på et nivå 
som er tilfredsstillende for studiets innhold og nivå. 
 
Konklusjon 
Ja, studiet oppfyller vurderte krav i studietilsynsforskriften. 
 
Høyskolen bør: 

 ytterligere stimulere til økt vitenskapelig produksjon i hele gruppen av faglig ansatte 
 være tydeligere på hva som forventes av vitenskapelig ansatte med hensyn til 

forskning 
 prøve å finne fram til måter forskere med høy publiseringstakt og store nettverk kan 

inkludere og stimulere sine kollegaer på 
 
 
Tilsvar 
Høgskolen i Østfold har etablert forskergrupper der hensikten er å inkludere og stimulere 
kollegaer til økt vitenskapelig produksjon. Ved Avdeling for helse- og velferd er det fem 
virksomme forskergrupper: 

 Forskergruppen – Forum for helsetjenesteforskning 
 Samordning av helse- og velferdstjenester 
 Psykososialt arbeid i helse- og sosialfaglig praksis 
 Helsesvikt, epidemiologi, kronisk sykdom og symptomforskning (HEKS) 
 Forskergruppen for sosialfag 

https://www.hiof.no/forskning/forskergrupper 

Avdelingen har nylig (1. august 2017) gjennomført en omorganisering for blant annet å 
fordele andelen av førstekompetente og bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse. Bachelor- 
og masterutdanningene innenfor velferdsfag er nå organisert i en egen enhet med en felles 
studieleder og flere programansvarlige.  
 
Det er opprettet to nye stillinger, hhv. prodekan forskning og prodekan utdanning, som det 
forventes vil bidra til å stimulere til økt vitenskapelig produksjon i hele gruppen av faglige 
ansatte, og der aktive forskere i større grad kan inkludere og stimulere kollegaer. Se vedlagte 
organisasjonskart (vedlegg 3). 
 
 
3.5 For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha 
hensiktsmessig erfaring fra praksisfeltet. 
 
Konklusjon 
Ja, studiet oppfyller vurderte krav i studietilsynsforskriften. 
 
Høyskolen bør: 

 sikre at alle barnevernspedagogstudenter får eksterne veiledere som er utdannet 
barnevernspedagoger og arbeider med barn og unge 

 
Tilsvar 
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https://www.hiof.no/forskning/forskergrupper


Ved Høgskolen i Østfold er ansvaret for praksis organisert i et eget praksisteam. Det er laget 
samarbeidsavtaler om praksis med Sykehuset Østfold og de store kommunene i Østfold, og 
praksisteamet arbeider aktivt med å rekruttere praksisplasser som har barnevernspedagoger 
som kan være veiledere. 
 
I tillegg bidrar praksisprosjektet nevnt i pkt. 2.7 til at flere studenter sikres veiledning fra 
utdannede barnevernspedagoger. Se vedlagte artikkel om praksisprosjektet (vedlegg 2). 
 
 
 
 
Med hilsen  
   
  
Hans Blom      Terje Grøndahl 
rektor       dekan 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 Studieplan barnevern 2017-2018, inkl. emnebeskrivelser 
Vedlegg 2 Artikkel samspill om praksis 
Vedlegg 3 Ny faglig organisering HiØ, Avdeling for helse og velferd 
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1 PROSJEKTETS NAVN 
Prosjekt «Studieplaner 2020 Bachelorutdanninger- Avdeling for helse og velferd, HiØ»  
Forkortet benevnelse: «Studieplaner 2020 BA-HV»  
 

2 PROSJEKTEIER 
Terje Grøndahl, Dekan ved Avdeling for helse og velferd 
 

3 START OG SLUTT 
Høst 2018 – Høst 2020 
 

4 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET  
Fire av HiØs bachelorutdanninger ved avdeling for helse og velferd vil få nye retningslinjer 
(tidligere Rammeplan) gjeldene fra studiestart høsten 2020. Det gjelder bachelorutdanningene i 
Sykepleie, Barnevern, Sosialt arbeid og Vernepleie.  
 
Prosessen startet på nasjonalt plan i september 2017, og kunnskapsdepartementet (KD) har 
varslet at de har som mål å vedta nye retningslinjer for bachelorutdanningene i januar 2019. 
Utdanningene må revidere studieplaner i tråd med nye nasjonale retningslinjer, og ta disse i 
bruk fra studiestart 2020. Målet med prosjektet «Studieplaner 2020 BA-HV» er å sørge for at de 
berørte utdanningene (inkludert Arbeids- og velferdsfag) ved Avdeling helse og velferd ved HiØ 
er klare til å implementere nye studieplaner i tråd med de nye nasjonale retningslinjene fra 
studiestart høsten 2020. 
 
 

5 AVGRENSNINGER 
Prosjektet er i første rekke avgrenset til å gjelde bachelorutdanningene ved Avdeling for helse 
og velferd ved studiested Fredrikstad. Avdeling for ingeniørfag (bioingeniørutdanningen) vil ha 
en egen prosess for å implementere nye retningslinjer og studieplaner, men det vil være en 
dialog mellom avdelingene vedrørende felles læringsutbytter. 
Prosjektet er også avgrenset til å gjelde studieplaner lokalt ved utdanningene ved HiØ. De 
nasjonale retningslinjene utarbeides av utpekte arbeidsgrupper nasjonalt, og det er ikke 
prosjektets mandat å bidra til utformingen av disse. Dette prosjektet har hovedfokus på 
implementeringen av de nye retningslinjene så snart disse er vedtatt nasjonalt. Det er en uttalt 
målsetting at de nye nasjonale retningslinjene skal sikre nødvendig styring slik at utdanningene 
fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, samtidig som det 
er handlingsrom innenfor retningslinjene til faglig utvikling, nyskaping og tilpasning ved den 
enkelte institusjon. Selv om prosjektet vil ha hovedfokus på HiØs utdanninger vil det derfor 
være naturlig å samarbeide med tilsvarende utdanninger ved andre institusjoner om deler av 
studieplanarbeidet. 
 

6 EFFEKTMÅL OG RESULTATMÅL 
 

6.1 Effektmål 
 At HiØ leverer utdanning innen helse og velferdssektoren som: 

o er i tråd med tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i 
tjenestene 

o bygger på oppdatert erfarings- og forskningsbasert kunnskap 
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o er i tråd med sentrale politiske føringer og nasjonale reformer 
o bidrar til utvikling av utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren 
o oppfyller nasjonale og internasjonale regelverk 

 Avdelingens medarbeidere har et eierforhold til de nye studieplanene 
 Nye studieplaner ved studiestedets utdanninger er iverksatt fra studiestart august 2020 

 

6.2 Resultatmål 
 Etablere prosjektorganisasjon 
 Ferdigstille nye studieplaner som ivaretar mulige felles læringsutbytter, 

praksisorganisering og internasjonalisering for de berørte utdanningene  
 Utarbeide en gjennomføringsplan for implementeringen av nye studieplaner ved 

utdanningene som ivaretar overgangen mellom nye og gamle studieplaner 
 Godkjenning (intern akkreditering) av nye studieplaner er dokumentert med 

utgangspunkt i NOKUTs veileder til studietilsynsforskriften og høgskolens interne 
bestemmelser om studieplanarbeid. 

  
 

7 HOVEDMILEPÆLER (OVERORDNET) 
 Prosjektet er delt inn i to faser hvor fase 1 omhandler utvikling av prosjektdirektiv og 
opprettelse av grupper (styringsgruppe, prosjektgruppe, arbeidsgrupper og referansegruppe). 
Fase 2 omhandler arbeidet med å utvikle og godkjenne nye studieplaner for implementering ved 
studiestart høsten 2020. 
 
 
Nr Beskrivelse av milepæl Dato  
  FASE 1 (1.8.18-01.02.19)   
M1 Prosjektdirektivet er utarbeidet og godkjent av styringsgruppa 01.02.19 
M2 Arbeidsgrupper for hver utdanning er etablert 01.02.19 
M3 Rammebetingelser er kartlagt 01.02.19 
M4 Risikoanalyser er utarbeidet 01.02.19 
M5 Kommunikasjonsplan for interessenter er utarbeidet 01.02.19 
  FASE 2 (01.02.19-01.10.20)   
M6 Nasjonale retningslinjer er vedtatt, og oppstart for 

studieplanarbeidet ved HiØ er gjennomført 
15.03.19 

M7 Referansegrupper er involvert inkl. kommunikasjonsplan 15.05.19 
M8 Felles innhold i studieplanarbeidet er utarbeidet og godkjent 

av styringsgruppa 
15.05.19 

M9 Arbeidsgruppene har utarbeidet forslag til nye studieplaner 
inkl. emnebeskrivelser og markedsføringstekst 

01.10.19 

M10 Innspillsrunde til studieplaner internt og eksternt er 
gjennomført 

01.11.19 

M11 Nye studieplaner er godkjent av styringsgruppa 01.11.19 
M12 Nye studieplaner er godkjent av dekan 01.12.19 
M13 Nye studieplaner er registrert av studieleder 01.01.20 
M14 Gjennomføringsplan er utarbeidet for implementeringen av 

nye studieplaner, som ivaretar overgangen mellom nye og 
gamle studieplaner 

15.01.20 

M15 Nye studieplaner er klare for implementering og publisert 01.03.20 
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M16 Undervisningsplaner for første studieår er utarbeidet 01.05.20 
M17 Sluttrapport er utarbeidet og levert styringsgruppa 01.10.20 

 

8 PROSJEKTORGANISERING OG STYRING 
8.1 Organisering 
Styringsgruppe 

Roller Navn Tilhørighet 

Styringsgruppeleder Terje Grøndahl Dekan HV 
Prosjektleder (sekretær) Kirsti Lauvli Andersen Prodekan utdanning HV 
Styringsgruppemedlem Stefan Sütterlin Prodekan FoU HV 
Styringsgruppemedlem Randi Magnus Sommerfelt Studieleder Helse 
Styringsgruppemedlem Nita Ørmen Studieleder Velferd 
Styringsgruppemedlem Jan-Lorang Brynildsen Administrasjonssjef SSAF 

Styringsgruppemedlem Lena Tolfsen Studieseksjonen HiØ 

Styringsgruppemedlem Trude Tonholm Tillitsvalgt  

Styringsgruppemedlem X Studentrepresentant H eller V 

Styringsgruppemedlem Mette Meisingseth Samarbeid praksis – Sykehus  

Styringsgruppemedlem Birgitte Kopperud Samarbeid praksis – Kommune  
Fredrikstad 

Styringsgruppemedlem Wenche Charlotte Hansen Samarbeid praksis – 
Utviklingssenter Østfold 

Styringsgruppemedlem Marthe-Julie Lundeby NAV Øst-Viken 

 
Prosjektgruppe 

Roller Ansvar Tilhørighet 

Prosjektleder Kirsti Lauvli Andersen Prodekan utdanning HV 
Prosjektdeltager Eli-Anne Skaug Programansvarlig sykepleie 
Prosjektdeltager Lars Rune Halvorsen Programansvarlig vernepleie 
Prosjektdeltager Egil Lyberg Programansvarlig barnevern 
Prosjektdeltager Karin Waleur Programansvarlig sosialt arbeid 
Prosjektdeltager  Anne Glømmen Programansvarlig arbeids- og 

velferdsfag 
Prosjektdeltager Vigdis A. Grøndahl Rethos arbeidsgruppe sykepleie 
Prosjektdeltager Jon A. Løkke Rethos arbeidsgruppe vernepleie
Prosjektdeltager Inger Hjelmeland SSI 
Prosjektdeltager Sigurd Roger Nilsen TPS representant 
Prosjektdeltager Solveig Berge SSAF studier 
Prosjektdeltager Adeline Bøhn Karlsen SSAF eksamen 
Prosjektdeltager Cecilie Haugstenrød SSAF Praksis 
Prosjektdeltager X Studentrepresentant H eller V 

 
Referansegruppe 

Roller Ansvar Tilhørighet 

Referansegruppe deltagere Dekan Advisory Board 
Referansegruppe deltagere Studieledere Fagråd 
Referansegruppe deltagere Ledergruppa HV Andre utdanningsinstitusjoner 
Referansegruppe deltagere Prodekan utdanning UKU 
Referansegruppe deltagere Prodekan FOU Forskningsmiljø 
Referansegruppe deltagere Praksisteam Praksisforum 
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Referansegruppe deltagere Ledergruppe Studentråd HV 
Referansegruppe deltagere Tillitsvalgte Fagforeninger (NSF, FO) Østfold 
Referansegruppe deltagere Arbeidsgrupper Brukerorganisasjoner 

 
Arbeidsgruppe 1 - Sykepleie 

Roller Ansvar Tilhørighet 

Gruppeleder Eli-Anne Skaug Programansvarlig sykepleie 
Arbeidsgruppedeltaker Kari Aarøen Programansvarlig sykepleie 
Arbeidsgruppedeltaker Maria Barth Rugland Studentrepresentant 
Arbeidsgruppedeltaker Eva Bjørg Antonsen Representant fra praksisemner 
Arbeidsgruppedeltaker Nina Fladeby Representant fra praksisemner 
Arbeidsgruppedeltaker Øystein Ringstad Representant fra teoriemner 
Arbeidsgruppedeltaker Jörg Kirchhoff Representant fra teoriemner 
Arbeidsgruppedeltaker Ann Katrin Larsen Reinnel 

 
Representant fra praksisfeltet 
spesialisthelsetjeneste- SØ 

Arbeidsgruppedeltaker Arnhild Hægeland  Representant fra praksisfeltet 
kommunehelsetjeneste, 
Fredrikstad Kommune 

 
Arbeidsgruppe 2 - Vernepleie 

Roller Ansvar Tilhørighet 

Gruppeleder Lars Rune Halvorsen Programansvarlig vernepleie 
Arbeidsgruppedeltaker Magnus Aksdal Studentrepresentant 
Arbeidsgruppedeltaker Kari Megrund Representant fra praksisteam 
Arbeidsgruppedeltaker May Østby Representant fra praksisemner 
Arbeidsgruppedeltaker Liv- Solveig Tvete Representant fra teoriemner 
Arbeidsgruppedeltaker Yngve Herikstad Representant fra teoriemner 
Arbeidsgruppedeltaker Håkon Tøfte Representant fra praksisfeltet, 

Fredrikstad Kommune  
 
Arbeidsgruppe 3 - Barnevern 

Roller Ansvar Tilhørighet 

Gruppeleder Egil Lyberg Programansvarlig barnevern 
Arbeidsgruppedeltaker Tuva Smedstad Studentrepresentant 
Arbeidsgruppedeltaker Morten Asmyhr Representant fra praksisemner 
Arbeidsgruppedeltaker Hege Simensen Representant fra teoriemner 
Arbeidsgruppedeltaker Gudrun Brottveit Representant fra teoriemner 
Arbeidsgruppedeltaker Roger Sommernes Representant fra praksisfeltet, 

Barnevernstjenesten Eidsberg 
Kommune  

 
Arbeidsgruppe 4 - Sosialt arbeid (Arbeids- og velferdsfag er inkludert) 

Roller Ansvar Tilhørighet 

Gruppeleder Karin Waleur Programansvarlig sosialt arbeid 
Arbeidsgruppedeltaker Anne Glømmen Programansvarlig arbeids- og 

velferdsfag 
Arbeidsgruppedeltaker Monica Jeanette Johansen  Studentrepresentant 
Arbeidsgruppedeltaker Trond Heitmann Representant fra praksisemner 
Arbeidsgruppedeltaker Elin Tangnæs Representant fra teoriemner 
Arbeidsgruppedeltaker Marianne Otterstad Næss,  

 
Representant fra praksisfeltet- 
Fredrikstad Kommune, Friskliv 
og mestring  
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8.2 Styringsgruppens ansvar 
Styringsgruppa er prosjektleders overordnede organ og skal styre prosjektet på det 
overordnede nivå. Styringsgruppa skal:  

 tilrettelegge for prosjektet mht. rammevilkår og at det gjennomføres i tråd med 
overordnede mål og strategier 

 godkjenne prosjektdirektiv, milepælsplan og viktige beslutninger i prosjektet 
 bidra til å finne løsninger på problemstillinger som oppstår 
 sikre forankring på ledelsesnivå 

 
Prosjektleder innkaller til styringsgruppemøte etter fastsatt møteplan. Intervallene kan justeres 
underveis i samråd med styringsgruppeleder. 
 

8.3 Prosjektgruppens- og prosjektleders ansvar 
Prosjektgruppa rapporterer til styringsgruppa. Prosjektgruppa skal:   

 Sikre at studieplanene for studieprogrammene utvikles i henhold til gjeldene lover, 
forskrifter og retningslinjer. 

 Sikre at studieplaner utvikles i tråd med tjenestenes og brukernes kompetansebehov 
 Sikre at studieplanene utvikles i henhold til kvalitetssystemet, strategisk plan og 

satsinger ved HiØ 
 Tilrettelegg for at praksisstudier plasseres og synliggjøres i henhold til gjeldene rammer 
 Tilrettelegge for at internasjonalisering og simulering synliggjøres i studieprogrammene 
 Tilrettelegge for tverrprofesjonell samarbeidslæring med valgfrie emner 

 
Prosjektdeltaker er ansvarlig for å utføre de oppgaver som er avtalt med prosjektleder innen de 
rammer som er avtalt og rapportere fortløpende aktivitet og avvik på det formatet som gjelder i 
prosjektet. 
 
Prosjektleder er ansvarlig for å styre prosjektet mot dets mål og disponere prosjektets ressurser 
slik at prosjektets aktiviteter blir utført. Prosjektleder skal følge opp med henblikk på fremdrift, 
kvalitet og ressursbruk. Prosjektleder er ansvarlig for å skaffe til veie den informasjonen som 
skal til for å styre prosjektet. 
 
Prosjektleder er ansvarlig for rapportering og fremme endringsbehov til styringsgruppen ut i fra 
de avtaler som er gjort i dette prosjektet og de generelle retningslinjer som gjelder. 
 
Arbeidsgruppeleder er tilsvarende ansvarlig for rapportering til prosjektleder og prosjektgruppa. 
 

8.4 Arbeidsgruppenes ansvar 
Studieprogrammene for sykepleie, barnevern, sosialt arbeid og vernepleie har hver sin 
arbeidsgruppe som ledes av studieprogrammets programansvarlige. Studieprogrammet for 
arbeids- og velferdsfag er ikke direkte berørt av nye retningslinjer, men har samarbeid med 
andre berørte utdanninger som kan medføre studieplanendringer, programansvarlig for arbeids- 
og velferdsfag er derfor medlem i arbeidsgruppen for sosialt arbeid. Medlemmer i 
arbeidsgruppene oppnevnes av studieleder og representerer programmets innholdsdeler med 
teori og praksis. I tillegg består arbeidsgruppene av studentrepresentant og representant fra 
yrkesfeltet. Arbeidsgruppene skal: 

 Utvikle studieplan for studieprogrammet i henhold til gjeldene lover, forskrifter og 
retningslinjer 
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 Utvikle studieplaner i tråd med tjenestenes og brukernes kompetansebehov 
 Utvikle studieplan i henhold til kvalitetssystemet ved HiØ 
 Utvikle struktur og sekvens for utdanningen 
 Utvikle emner med læringsutbyttebeskrivelser, oppbygging, innhold, undervisnings- og 

læringsformer og vurderingsformer som samlet oppfyller retningslinjer for studiet.  
 Tydeliggjøre tverrprofesjonell samarbeidslæring, simulering og internasjonalisering i 

studieplanen 
 Utvikle studieplan som overholder studieprogrammets økonomiske rammer 

 
 
Arbeidsgruppeleder er ansvarlig for rapportering og informasjonsflyt til prosjektleder og 
medlemmer i prosjektgruppa. Arbeidsgruppeleder er ansvarlig for at utdanningens samlede 
fagmiljø og relevante brukergrupper inviteres til diskusjoner underveis i studieplanarbeidet.  
 
 

8.5 Referansegruppe eller andre rollers ansvar 
Referansegruppe/personer skal gi prosjektet faglig støtte, aksept eller impulser. De skal gi råd, 
ikke ta beslutninger. Medlemmer i referansegruppa er Advisory board, fagråd for utdanningene, 
praksisforum, studentråd, fagforeninger Østfold (NSF og FO) og utvalg for utdanningskvalitet 
HiØ (UKU).   
Arbeidsgruppene er ansvarlig for at utdanningens samlede fagmiljø og relevante brukergrupper 
inviteres til diskusjoner underveis i studieplanarbeidet.  
 

8.6 Avvikshåndtering 
Den som blir klar over et avvik, rapporterer dette til prosjektleder som er ansvarlig for å finne 
korrigerende tiltak og følge opp avviket. 
 

9 INTERESSENTER 
Det skal foretas en interessentanalyse av de som påvirker og påvirkes av prosjektet, både 
interne og eksterne interessenter.  
 

10 KRITISKE SUKSESSFAKTORER 
Forankring og oppfølging i ledelsen og avdelingens medarbeidere. 
Forpliktende bidrag i prosjektgruppen gjennom samarbeid, oppfølging, ansvar og produktivitet. 
Nødvendig deltagelse og bidrag fra alle involverte. 
Informasjonsflyt til medarbeiderne og samarbeidspartnere om prosjektet og prosjektets gang. 
Forståelse og engasjement fra avdelingens medarbeidere samt fra eksterne berørte faggrupper. 
Tilrettelagt med nødvendige ressurser, samtidig som driften skal opprettholdes som planlagt. 
 

11 BUDSJETT (OVERORDNET) 
Prosjektet vil først og fremst benytte seg av interne ressurser ved HiØ. Dette kostnadsberegnes 
nærmere. Prosjektet vil også kunne ha noen kostnader i forbindelse med samlinger og 
eventuelle studiereiser til andre utdanningsinstitusjoner. 
 
TIDSRESSURS – estimert 
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 Dato: 
 

 

Side: 
10 / 10 

 

Prosjektdirektiv 
 

 
 

 

Prosjektnr/-id: 
(arkivnummer i P360) 
 
 

 

 

 
Sist revidert 20.03.2019

 Det forventes at ansatte som ikke har arbeidsplan i sin stilling benytter arbeidstid 
innenfor rammene. 

 Det forventes at store deler av personalseminaret og møtevirksomheten både ved 
avdelingen og i studieprogrammene i 2019 knyttes til prosjektet. 

 For funksjoner som har avtale om arbeidsplan i sin stilling vil det for interne legges inn 
følgende tidsressurs i arbeidsplanen: 
Medlemmer i prosjektgruppa kan få inntil 50 timer  
Medlemmer i arbeidsgruppa kan få inntil 50 timer 
 

 
For eksterne medlemmer i arbeidsgruppene som må frikjøpes på sin arbeidsplass kan det gis 
kompensasjon.  
 

12 RISIKOVURDERING 
Risikovurdering vil bli gjort fortløpende. Tidsbruk, frister og rammer for prosjektet vil særlig bli 
vektlagt. 
 

13 PROSJEKTAVSLUTNING 
Sluttrapport utarbeides og overleveres styringsgruppa til fastsatt dato. 
 
 
 
Tilleggsinformasjon: 
Prosjektet er delt inn i to faser hvor fase 1 omhandler utvikling av prosjektdirektiv og opprettelse 
av grupper (styringsgruppe, prosjektgruppe, arbeidsgrupper og referansegruppe). Fase 2 
omhandler arbeidet med å utvikle og godkjenne nye studieplaner for implementering ved 
studiestart høsten 2020. 
 
Trinnvis modell (5 trinn) med tidsfrister for oppbygging, emner, læringsutbytter, 
innhold, undervisningsformer,  
vurderingsformer mm. 
  Frist  
Trinn 1 Studiets oppbygging, struktur og 

sekvens (studiepoeng, mm) 
Medio mars 

Trinn 2 Emner og læringsutbytter  Primo mai  
Trinn 3 Innhold og undervisnings- og 

læringsformer 
Medio juni 
 

Trinn 4 Vurderingsformer Medio september 
Trinn 5 Litteratur 

Tekst i studieplan som synliggjøre  
internasjonalisering mm. 

Medio oktober 
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FAGRÅD STUDIERETNING VELFERD 

Referat fra møte 12.april 2019 

Tilstede: 

Eksterne: Håkon Tøfte (Fredrikstad), Andrè Paulsberg (Sarpsborg), Nina Westby 
(Fylkesmannen), Lise Jakobsen (Helse), Thea Dahlqvist (Halden), Stig Molvik (Moss)(overtar 
Stine Lauritzens plass). 

Fra HiØ: Egil Lyberg, Karin Waleur og Nita Ørmen 

1. Referat fra møte 8.februar gjennomgått. Godkjent.

2. «Studieplaner 2020 – BA-HV».
Nye retningslinjer for bvp, sos og vpl vedtatt 15.mars. Delt ut i papirversjon. 
Gjennomgått og diskutert i møtet.  

Mange gode poeng: rekruttering til tjenester for utviklingshemmede, vernepleiernes 
helsekompetanse i forhold til sosionomer og barnevernspedagoger, utfordringer i 
forhold til ettervensarbeid, viktigheten av organisasjonskunnskap og innovasjon, 
skolen som arena for utforming av helhetlige tjenester, revitalisering av 
samfunnsarbeid som metode, samarbeid med andre profesjoner, pakkeforløpet mm. 

3. Neste møte:
6.juni  kl. 9 – 1030

Vi ser på prosjekter knyttet til samarbeidsmidler. 

Fredrikstad, 12.4.19 

Nita Ørmen  

Studieleder – referent 

Vedlegg:  
Dokumenter samarbeidsmidler 2019 

Vedlegg 29
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Avdelingens kvalitetsrapport 

Avdeling: Helse og velferd 

Dato: November 2019 

Datagrunnlag: 

Studieportefølje og studentmåltall 2019/20 Styresak 

Strategisk vurdering av studieporteføljen – sak til høgskolestyret 

Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 

Database for høyere utdanning, DBH 

Tilstandsmelding for HiØ 

Studiebarometeret 2018 
Lokalt utdanningskvalitetsutvalg (LUKU) 

Vurdering av studieporteføljens kvalitet sett opp mot kvalitetsområdene: 

Inntakskvalitet 
Alle bachelorutdanningene har poenggrenser for opptak og mange søkere på venteliste. 

Dette har vært stabilt gjennom flere år og totalt sett er det svært gode søkertall til 

bachelorprogrammene.  Det totale opptaket til studiene er gjennomgående høyt og det er 

lite frafall og forsinkede studieforløp i bachelorutdanningene.  

Avdeling for helse og velferd hadde imidlertid i 2019 en total nedgang i søkertallene på 

7%. Søkertallene til bachelor i sykepleie hadde en nedgang i antall søkere med 21%. Dette 

var forventet på bakgrunn av skjerpede karakterkrav for opptak. Bachelorstudiet i 

vernepleie hadde en økning i antall primærsøkere på 13%, mens bachelor i arbeids‐ og 

velferdsfag hadde en nedgang på 26%. Avdelingen hadde i år totalt 2019 primærsøkere til 

sine studier. 

Videreutdanningene i akutt‐, anestesi‐, intensiv‐ og operasjonssykepleie (AAIO) har 

gjennomgående gode søkertall. Videreutdanningene i akutt‐ og anestesisykepleie hadde 

en økning i søkertallene med henholdsvis 73% og 68 % fra 2018. 

Masterutdanningene 

For masterutdanningene i Samordning av helse‐ og velferdstjenester og psykososialt 

arbeid er søkertallene tilfredsstillende. Det ble ikke gjort opptak til 

mastergradsutdanningene avansert sykepleie ved kronisk sykdom på grunn av for få 

søkere til studiet. 

Vedlegg 30
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Studieprogramkvalitet 
Avdelingen har fra høsten 2019 gjennomført ny organisering. Bakgrunnen for ny 

organisering er at studielederne skulle få færre programmer og ansatte å forholde seg til, 

for å sikre en tydelig programledelse og større nærhet til studentene. Studielederne har nå 

sammen med emneansvarlige ansvaret for å sikre kvaliteten i emnene og studiene. 

 

Periodisk programevaluering. Master i samordning av helse‐ og velferdstjenester har 

gjennomgått periodisk programevaluering i 2019. Se vedlegg. 

 

Lokalt studiekvalitetsutvalg (LUKU) 

Avdelingens studiekvalitetsutvalg har arrangert fagdag og utdanningslunsjer/pedagogiske 
lunsjer med studiekvalitetsforbedrende temaer for ansatte. Ekstern professor i pedagogikk 
har vært invitert inn til fagdag med fokus på «den gode oppgaveteksten» med 
utgangspunkt i arbeidskrav fra våre utdanninger. Utdanningslunsjer har hatt temaer som 
NKR‐læringsutbyttebeskrivelser, survey exact som verktøy i evaluering og digitale 
opptaksmuligheter i pedagogisk virksomhet. Utvalget gitt innspill til høgskolens 
kvalitetssystem og til systemet for meritterende underviser. Utvalget har også belyst saker 
som studenters psykiske helse, emneevalueringer, studieverksted, periodiske 
programevalueringer, emneevalueringer, velferdsteknologi i utdanning, simulering som 
pedagogisk metode, praksis som læringsarena og praksismodeller for læring. Ved 
avdelingens to‐ dagers personalseminar har utvalget vært med å utforme programmet og 
invitert ekstern og interne foredragsholdere. Temaet for personalseminarer var «Å gjøre 
hverandre gode» inneholdt temaer som digitalisering i utdanning, ‐ hvordan heve 
utdanningskvalitet med digitale læringsformer, simulering som metode og 
kollegaveiledning.  

Resultat fra studiebarometeret 2018 har vært presentert og diskutert. På områder 
studentene skårer lavt er på medvirkning, tilbakemelding og veiledning, praksis og det 
fysiske læringsmiljøet. Resultatene er videre presentert i ulike fora med både interne og 
eksterne representanter (se vedlegg). Studieprogrammene og praksisteamet har diskutert 
resultatene for sine utdanninger og iverksatt forbedringstiltak etter planen.  

Programutvalg 

Utdanningene har etablert programutvalg med ekstern representasjon og pr. i dag er det 

etablert et programutvalg for hver av utdanningene, totalt 8 utvalg. Studenter og 

representanter fra studieadministrasjonen deltar i programutvalgene. 

 

 

Læringsmiljøkvalitet 
Avdelingen har flere aktiviteter og tiltak som er rettet mot studentenes læringsmiljø: 

Akademiske skriving, studieverkstedet tilbyr kurs i akademisk skriving. Studieverkstedet 

har tilbud om veiledning i akademisk skriving ukentlig. Det er studentassistenter som 

veileder medstudenter 

211



 
Sosiale skrivekvelder for studentene hvor ansatte deltar både for å gi veiledning og ha 

workshops. Temaer for disse kveldene som arrangeres en til to ganger i semesteret har 

forskjellig innhold i vår‐ og høstsemesteret. Våren 2019 var temaene Litteraturstudier, 

kvalitativ og kvantitativ metode og drøfting. 

Frokostmøter, mellom studentrådet og ledelsen ved avdelingen. Det er møter to ganger i 

semesteret. 

Studiesamtaler, alle studentene får en time individuell samtale med ansatte i første 

semester.   

Møter med klassetillitsvalgte, studielederne på studieretning helse har møter med 

klassetillitsvalgte 1‐2 ganger i semesteret.  

Tid til «Kullets time» avsettes i timeplanen hver tredje uke for at studentene skal få 

diskutert felles saker. Emneansvarlig eller studieleder er til stede etter behov og 

studentenes ønsker.  

Bachelorutdanningen har basisgrupper, hensikten med disse er å møte studentene i 

mindre grupper og kunne se den enkelte student i større grad. Basisgruppene brukes også 

til arbeid med felles oppgaver, diskusjoner og refleksjoner. 

Studentveiledning til studenter som har norsk som andrespråk. Avdelingen har startet opp 
et prosjekt for studenter som har språklige utfordringer slik at de kan ha større mulighet 
for å lykkes i studiet.  Studentene møtes i grupper for å avdekke utfordringer og mulige 
måter å møte disse utfordringene på. Det benyttes akademisk coaching som metode og 
gruppene ledes av en fagansatt med kompetanse i denne metoden. 
 
 

 
 

Undervisningskvalitet 
 

Arbeids‐ og velferdsfag 

De fleste emner har gjennomført emneevalueringen EVA2. Resultatene av evalueringen 

har blitt gjennomgått i kullets time i etterkant, hvor aktuelle tiltak har blitt diskutert med 

det aktuelle kullet. Kullets innspill til endringer/forbedringer har deretter blitt diskutert på 

programmøter, med alle fagansatte tilstede. Tiltak har blitt iverksatt forutsatt at 

studentenes innspill er faglig forsvarlige og gjennomførbare ut fra et ressursmessig 

perspektiv.  

Alle andre års studenter inviteres hver høst til å svare Studiebarometeret. I 2018 hadde 

AVF en svarprosent på 86%. Når resultatene ble lagt fram i februar 2019, ble svarene 

gjennomgått i kullets time, hvor bakgrunnen for resultatene ble utdypet og aktuelle tiltak 

ble diskutert med det kullet som hadde svart på undersøkelsen. Kullets innspill til 

endringer/forbedringer ble diskutert på programmøte, med alle fagansatte tilstede. Tiltak 
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har blitt iverksatt forutsatt at studentenes innspill er faglig forsvarlige og gjennomførbare 

ut fra et ressursmessig perspektiv.  

I enkelte emner har det vært opprettet ressursgrupper, hvor kullet velger seg 4‐6 

studentrepresentanter som har regelmessige møter med emneansvarlig. Studentene har 

da ansvar for å ta opp aktuelle saker på vegne av kullet, og diskutere disse direkte med 

emneansvarlig. Dette har medført endringer/justeringer underveis i emnet, der det har 

vært gjennomførbart. 

Alle emneansvarlige gjennomfører muntlige og/eller skriftlige evalueringer underveis i 

emnene, for å sikre at studentene forstår sammenhengen mellom, emnebeskrivelsen, 

læringsutbyttene, pensum, læringsaktiviteter og vurderingsformer, eller for å evaluere 

studentenes læringsutbytte av en bestemt læringsaktivitet. Muntlige og skriftlige 

tilbakemeldinger fra studentene underveis i emnet har medført endringer/justeringer 

underveis i emnet, der det har vært gjennomførbart. I noen tilfeller har tilbakemeldingene 

også ført til endringer i fremtidige emner. 
 

Barnevern og sosialt arbeid 

Hvordan bachelor i barnevern og 
bachelor i sosialt arbeid arbeider 
med evaluering av emnene 

Hvordan studentene involveres i 
evaluering og om dette medfører 
endringer 

Emne HSBVP101 
Studentene blir bedt om å klistre en postit‐
lapp på døren når de forlater klasserommet 
siste time. Spørsmålet er: Hvor fornøyd er du 
med studiet så langt? Grønn lapp= veldig 
fornøyd, gul lapp= fornøyd, rød 
lapp=misfornøyd. 

 
Tas opp i Kullets time eller levere ballen videre 
til tillitsstudenten. 

Skriftlig evaluering etter uke med 
ferdighetstrening (samtaler med barn) 
Kort spørreskjema som ligger vedlagt 

En rask gjennomgang peker mot fornøyde 
studenter som selv mener de har høyt 
læringsutbytte denne uken. 
Resultatene fra evalueringen vil ha betydning 
for hvordan denne undervisningen/treningen 
gjennomføres neste år. 

Skriftlig evaluering etter endt emne. 
 

Gjennomgå denne kort sammen med 
studentene i en Kullets time. Resultatene vil 
ha betydning særlig for neste års 
gjennomføring av emnet. I tillegg kan det 
medføre justeringer av senere emner, 
emneansvarlig har ansvar for med dette kullet 
hvis det kommer fram særlige forhold som 
skulle tilsi det. 
 

Som emneansvarlig er en mye sammen med 
studentene og forsøker å være tilgjengelig for 
spørsmål og tilbakemeldinger underveis 

Tillitsvalgte har fått spørsmål om det er 
særskilte ting studentene er opptatt av som 
emneansvarlig bør vite og anmodning om å ta 
kontakt hvis det dukker opp noe. 

Emne HSBVP103   
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Evalueringen to‐delt: En skriftlig 
sluttevaluering som er basert på 
evalueringsskjemaet vi har brukt de siste 10 
årene. 
Underveisevaluering med en gruppe 
studenter hvor vi har treffpunkter underveis i 
emnet hvor studentene kan komme med 
forslag til endringer i undervisningsmetoder, 
litteratur og ellers gjennomføringen av 
emnet/undervisningen.  

Gruppene/møtene har ført til endringer både 
underveis i emnet og til endringer som har 
blitt tatt inn for neste års undervisning i 
samme emne. 
 

Emne HSBVP104 
Evaluering av studentenes utbytte i hhv. 
Mentorpraksis og Alternativ praksis med fokus 
på a) kritisk tenkning, b) 
grubling/beslutningstaking og c) kognitiv 
fleksibilitet. Dette evalueres ved utfylling av 
spørreskjema før oppstart i praksis (for å starte 
selv‐refleksjon og rette fokus mot kognitive 
prosesser), og deretter igjen etter endt praksis. 
Studentene koder eget skjema for å kunne se 
egen utvikling, samtidig som vi får målt 
gruppen som helhet.  

Vi vil her også kunne se på forskjell basert på 
kjønn, alder, tidligere yrkeserfaringer og 
utdanningsbakgrunn. 
 
Umiddelbar tilbakemelding fra studentene var 
at skjemaene økte bevisstheten deres, og at 
de ikke hadde tenkt over en del av 
spørsmålene og refleksjonstemaene før. 

På slutten av emnet (våren 2020) 
gjennomføres en evaluering av studentenes 
tilfredshet ved bruk av standardskjema for 
emne‐evaluering, tilpasset praksisoppgavene 
(veiledning, undervisning, tilbakemeldinger på 
skriftlig arbeid) 

Avventer sluttevaluering til våren 2020. 
 

Emne HSBSO203 
‐ Studentene gjennomførte evaluering 

knyttet til ferdighetsøvelser i emnet (5 
ulike tidspunkter). Evalueringene 
rettet fokus mot a) mestringstillitt, b) 
opplevelse av deltakelse. Dette ble 
evaluert ved bruk av 4 ulike 
spørreskjema som studentene fylte ut 
før/etter ferdighetstreningene (for å 
starte selv‐refleksjon og rette fokus 
mot kognitive og emosjonelle 
prosesser i forbindelse med øvelsene), 
samt en generell tilbakemelding etter 
hver øvelse for opplevelse av 
nytteverdi, gjennomførbarhet og 
fremovermelding for videre utvikling 
(alle skjema anonymt utfylt) 

‐ Emnet evalueres hver 4 uke gjennom 
«kullets time». Kullets time 
gjennomføres med studieretningene 
(SOS og BVP) hver for seg. 

 
Tilbakemelding fra studentene er opplevelse 
av økt bevissthet knyttet til 
ferdighetsøvelsene (simulering) – og 
tilbakemeldingene har bidratt til justeringer i 
rammer, utførelse, og emnets oppbygging ift 
tematikk og kronologi i undervisningens 
tematikk. 
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‐ Emnet evalueres 2‐3 ganger i 

emneperioden gjennom 
«referansegruppemøter». 
Referansegruppemøtene er felles for 
begge studieretningene! 

‐ På slutten av emnet gjennomføres en 
evaluering av studentenes tilfredshet 
ved bruk av standardskjema for emne‐
evaluering, utarbeidet av HIØ 

HSABSV10217  
Våren 2018 sendt ut EVA‐skjema til alle som 
tok emnet. I tillegge ble det sendt ut 
undersøkelse på nett med noen spørsmål mer 
rettet mot spesielle ting ved emnet som hadde 
dukket opp underveis.  

 
EVA‐skjemaet hadde god svarprosent, men 
nettskjemaet hadde en svarprosent på under 
10%. 
Resultatet var at det ble gjort endringer i 
pensum, organiseringen av forelesningene 
(tidspunkter og varighet) og innholdet i det 
ene arbeidskravet. Det ble også innført to 
ekstra dobbelttimer med forelesning i 
samfunnsvitenskap og en ekstra tre‐timers 
seminarundervisning for hver av 
studieretningene. Innholdet i jussen ble mer 
fokusert på juridisk metode og det ble kuttet 
noe ned på antall lover slik at det kunne 
fokuseres mer på hvordan lovene kan 
anvendes. 

HSASO 20118 
Muntlige evalueringer;  
I tillegg til muntlige evalueringer av 
undervisning i emnet, er det gjennomført 
muntlig evaluering på begge simuleringene i 
SSI, løsningsskapende samtaler ble 
gjennomført med samtlige 92 studenter, begge 
gangene. Referat ble skrevet «der‐og‐da» av 
leder for SSI og ble publisert i emnerommet i 
Canvas av emneansvarlig samme dag som 
simuleringene ble gjennomført. 
Referansegruppe; emneansvarlig ønsket en 
referansegruppe med hhv. 3 studenter fra SOS 
og 3 fra AVF og 6 studenter som ønsket å delta 
meldte seg frivillig. Emneansvarlig sendte på 
forhånd ut temaer det var ønskelig med 
tilbakemeldinger på, slik at referansegruppen 
også kunne snakke med medstudenter i 
forkant av evalueringen ved emnets slutt. I 
tillegg var det åpent for innspill fra 
referansegruppa som ikke nødvendigvis 
emneansvarlig hadde tenkt på i forkant. Flg. 
temaer ble evaluert;  
Elektroniske evalueringer; det er gjennomført 
5 forskjellige evalueringer ved hjelp av 

 
Emneansvarlig sendte på forhånd ut temaer 
det var ønskelig med tilbakemeldinger på, slik 
at referansegruppen også kunne snakke med 
medstudenter i forkant av evalueringen ved 
emnets slutt. I tillegg var det åpent for innspill 
fra referansegruppa som ikke nødvendigvis 
emneansvarlig hadde tenkt på i forkant.  
 
Skal sikre at alle studenter kan se de samlede 
svarene og innspillene på disse 5 
spørreskjemaene 
 
Alle evalueringer, både spørreskjema og 
referat av evalueringer legges i en egen modul 
i emnerommet i Canvas, og all evaluering er 
på den måten transparent for både studenter 
og lærere som er deltagende i emnet 
 
Innhold, undervisning og struktur både i 
emnet og i Canvas er i stor grad et resultat av 
evalueringer og gode innspill fra studenter. 
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anonyme, digitale spørreskjemaer i Google 
Docs 

PRAKSIS‐ barnevern 
Praksisteamet: Koordinatormøter hvor vi har 
samarbeid med de fleste store kommuner og 
Sykehuset Østfold. Det er jevnlige møter fire(?) 
ganger i året. Her blir praksisperiodene 
evaluert og diskutert. 
 I tillegg har vi et godt samarbeid med 1. linje 
barnevern i kommunene i Østfold, vi har 
jevnlig møter (to ganger i året) med lederen 
for den største barneverntjenesten 
(Fredrikstad) hvor bl.a. praksis er tema. 
Praksisteamet er i disse dager i ferd med å 
utarbeide evalueringssystemer for evaluering 
av praksis – disse systemene vil gjelde både ift 
studentene, praksisveiledere, ledere ved 
praksisstedene og skoleveilederne.  
Vi nyter også godt av samarbeidet rundt 
praksisprosjektet som ble gjennomført – på 
bakgrunn av samarbeidet og evalueringene 
mellom praksisfeltet, studentene og oss på 
høgskolen har vi bl.a utarbeidet nye 
vurderingsskjemaer som nå vil blir tilpasset og 
vil bli brukt hos alle utdanningene på BSV.  

 

PRAKSIS – SOSIALT ARBEID 
3. års studentene et elektronisk spørreskjema i 
emnerommet etter gjennomført praksis 2. 
Dette er tilsvarende spørreskjemaene i HSASO 
201 18, altså Google Docs, men med spørsmål 
knyttet til hvordan praksisdokumentene 
fungerte, om de ville anbefale/ikke anbefale 
praksisstedet videre og hvorfor, ‐ om de hadde 
hatt tilstrekkelig kontakt med hhv. 
skoleveileder og praksisteam m.m. 
For evaluering av praksis 1, vil det imidlertid 
gjennomføres en digital evaluering, men med 
flere «påminnelser» om at det er ønskelig at 
de svarer og ved at denne legges ut litt før 
praksisperioden er over. 

 
Med bakgrunn i at kun 15 av ca 50 studenter 
svarte på dette, vurderes det en annen 
evalueringsform for praksisperiodene. Et 
alternativ som vurderes er om studentene kan 
levere en form for evaluering sammen med 
praksisdokumentene som leveres inn etter 
endt praksis. 
 
Innspill gjennom evalueringer fra studentene 
vurderes og vektlegges i stor grad. 
 innhold, undervisning og struktur både i 
emnet og i Canvas et i stor grad et resultat av 
evalueringer og gode innspill fra studenter 
gjennom disse årene. 

 

Sykepleie/helse 
Ved helse, bachelor, videreutdanninger og master har vi underveisevalueringer i emnene i 
form av samtaler mellom emneansvarlige og klassetillitsvalgte. Sluttevaluering skjer 
elektronisk via spørreskjema. Dette gjelder alle emner, også de med praksisstudier. 
Konstruktive tilbakemeldinger og tilbakemeldinger hvor svarprosenten er over 50 % følges 
opp og fører til endringer der dette er hensiktsmessig.  
Resultat av evalueringene gjøres tilgjengelig i Kullrommet i Canvas.  I tillegg møter 
studieledere klassetillitsvalgte i møter to ganger per semester i bachelorutdanningen. 
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Vernepleie 
Evaluering av emnene foregår primært via løpende kontakt med studentene gjennom 
emnet, samtaler med kullenes tillitsvalgte (tillitsvalgte er også i dialog med programleder) 
og emneevaluering ved emnets slutt. Studentene har tett kontakt med sine 
basisgruppeveiledere og de som har større undervisningsansvar i emnene. Faglige 
diskusjoner om hvordan emnene driftes, vurdering om det er behov for justeringer og 
eventuelle endringstiltak, gjøres primært mellom emneansvarlig og studieprogramledelse. 
Imidlertid er det også dialog mellom emneansvarlige, underviserne i emnene og 
basisgruppeveiledere, hvor samme tematikk er inkludert. Programmøter inkludere også 
diskusjoner om hvordan emner driftes og sammenhengen mellom de ulike emnene, for å 
sikre at arbeidet mot en god indresammenheng mellom emnene i programmene ivaretas. 
Tilbakemeldinger til studenter gis i kullenes time og i dialog med tillitsvalgt. Evalueringen 
av praksis inkluderer i tillegg praksiskontorets representant, som en del av de som 
evaluerer praksisens gjennomføring og bidrar med endringsforslag til fremtidige 
praksisemner/gjennomføringer, der det er hensiktsmessig.   
 
Internasjonalisering 
Avdelingen har i tråd med Høgskolens aktivitetsplan for 2019 satt i verk flere tiltak for å 
øke internasjonalisering i utdanningen. Gjennom å opprette et internasjonalt team ved 
avdelingen med både faglige og administrativt ansatte har aktiviteten økt. Det er 
opprettet flere partneravtaler og gjennomført gjensidige partnerbesøk med aktuelle 
fremtidige partnere. En systematisk og målrettet informasjonsaktiviteter overfor 
studenter og ansatte har medført at flere studenter reiser på utveksling. Det er også 
arbeidet med praksisavtaler for å møte etterspørselen fra innkomne internasjonale 
studenter som ønsker praksisopphold. 
 

Nye studieplaner for helse og sosialfaglige utdanninger 

Avdelingen har i dette året lagt ned en betydelig innsats for å utvikle nye studieplaner i 
henhold til nye nasjonale retningslinjer fra Kunnskapsdepartementets REHOS‐prosjekt. 
Fire av våre bachelorutdanninger (barnevern, sosialt arbeid, sykepleie og vernepleie) er 
del av fase 1 i prosjektet som fikk nye retningslinjer i mars 2019. Studieplaner må være 
ferdigstilte inneværende år og implementeres fra studieåret 2020/2021. Ved avdelingen 
er arbeidet etablert som et prosjekt med styringsgruppe, prosjektgruppe og fire 
arbeidsgrupper, en for hver av studieretningene. I tillegg er bachelorutdanningen i 
arbeids‐ og velferdsfag innlemmet i prosjektet for å utnytte synergier i utdanningene. 
Dekan er eier av prosjektet og prodekan utdanning er prosjektleder. Styringsgruppa består 
av representanter fra samarbeidsorganer som NAV, sykehuset Østfold og 
kommunesektoren. I tillegg er ledergruppa ved avdelingen og representant fra høgskolens 
studieenhet med i styringsgruppen. Studentrepresentanter ble invitert inn uten å ta 
utfordringen. Prosjektgruppa består av fagansatte, ansatte fra studieadministrasjonen og 
ledere av studieprogrammene.  Arbeidsgruppene ledes av studieleder og består av 
fagansatte med emneansvar for både praksis‐ og teoriemner, studenttillitvalgte og 
eksterne representanter fra praksisfeltet. Det har vært arbeidet godt med studienes 
oppbygging, progresjon og med plassering av praksisstudier og fordeling mellom 
studieprogrammene der det benyttes samme praksisarenaer. Det er utviklet et felles 
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emne for alle studieprogrammene i tverrprofesjonell samarbeidslæring og mulighet for å 
kunne tilby undervisning på engelsk for internasjonale studenter. 

Det sentrale i de nye retningslinjene er at alle som utdannes innen helse‐ og sosialfaglige 
utdanninger skal ha oppnådd felles læringsutbyttebeskrivelser (felles forskrift) og at 
tjenesten og brukernes kompetansebehov er vektlagt i læringsutbyttebeskrivelsene for 
hver utdanning. For å best mulig imøtekomme dette er også pasient‐ og 
brukerorganisasjoner og praksisfelt invitert til å komme med innspill. Det benyttes også 
ekstern vurdering av professor i pedagogikk som fagfelle på deler av studieplaner for å 
kvalitetssikre de nye planene. 

Praksisstudier 
Teamet som arbeider med praksisstudiene er styrket. I forbindelse med ny organisering 
internt, har prodekan utdanning fått et tydeligere ansvar for praksisteamet. Praksis er en 
sentral del av bachelorstudiene ved avdelingen og det er satt inn betydelige ressurser i 
dette arbeidet. Teamet som arbeider med alle ledd av praksis, både i planlegging, 
gjennomføring og etterarbeid. Det gjelder blant annet kvalitet og kvalitet på 
praksisavtaler, kvalitetssikring av praksissteder, kommunikasjon med praksistilbydere, 
kartlegging av læresituasjoner, registrering, fordeling og rapportering. Digitalisering og 
utvikling av vurderingsdokumenter er også vektlagt som en del av kvalitetsforbedrende 
tiltak. 
 
Studiebarometeret. 

Helse og velferd hadde en svarprosent på 72% i 2018 og flere av utdanningene skårer høyt 

i undersøkelsen. Se også vedlegg. 

Barnevernspedagogutdanningen hadde en svarprosent på 64.4 % i 2018. Studentene i 

dette kullets skårer betydelige lavere enn tidligere år på flere områder.  Studentenes 

helhetsvurdering gikk ned fra 4.6 til 3.5. Studentene skårer spesielt lavt på følgende 

spørsmål knyttet til praksisstudiene: Hvordan høyskolen/universitetet forberedte deg på 

praksisopplæringen, Hvordan høyskolen/universitetet organiserte praksisopplæringen, 

Kommunikasjonen mellom praksissted og høyskole/universitet, Hvordan erfaring fra 

praksis brukes som grunnlag for diskusjon/refleksjon i undervisningen. Generelt skårer 

bachelorstudentene lavt på områdene knyttet til praksisstudier dette året. Noe av 

studentenes misnøye med praksisstudiene og hvordan dette ble organisert kan tilskrives 

akutte sykemeldinger og nyansettelser i avdelingens praksisteam.  

Alt i alt skårer studentene ved avdelingen relativt høyt på tilfredshet, med en skåring på 4 

på en skala fra 1 til 5. 

 

Resultatene for barnevern ble presentert og diskutert med studentene ved 

barnevernspedagogutdanningen: En student gir tilbakemelding om at denne 

undersøkelsen er for omfattende og at vedkommende derfor valgte å ikke fullføre den. De 

strever med å gi et samlet svar på hvorfor resultatet på denne undersøkelsen avviker 

negativt fra tidligere år, men de kommer etter hvert fram til noen hypoteser. Kullet 

uttrykker at de har vært misfornøyd med flere emner. De nevner konkret emne 102, 
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mentorpraksisen og 201.  Emne 102 var preget av «mye rot» og dårlige forelesninger uten 

faglig forankring i barnevernsfeltet. Noen opplevde mentorpraksisen som lite lærerik, da 

de fikk «enkle barn» mens andre syns det var i overkant strevsomt da de fikk veldig 

utfordrende barn. Flere uttrykte misnøye med eksamensformen i emne 201, da de blant 

annet syns det var utfordrende å formulere egne problemstillinger. Andre derimot var 

svært fornøyd med denne eksamensformen. En student uttrykte at «studiet føles som et 

prøveprosjekt».  

Konklusjonen som da kan trekkes er at misnøyen med flere emner preget svarene som ble 

gitt på Studiebarometeret i negativ retning. Avslutningsvis i kullets time var det flere som 

la til at «mye er bra også da».  
 

 

Relevanskvalitet 
Utdanningene har et nært samarbeid med praksisfeltet gjennom møter i praksisforumene, 
med egne møter for de store kommunene, NAV og sykehuset Østfold. Problemstillinger 
knyttet til praksisstudier, praksisplasser og innhold/læring i praksis er tema i møtene. 
Avdelingen har også samarbeid med praksisfeltet gjennom Advisory board. Her deltar 
ledere fra kommunene, NAV og sykehuset. Det er to møter i semesteret. Videre har 
avdelingen fagråd med representanter fra praksisfeltet. 
Mange ansatte har nær kontakt med praksisfeltet gjennom besøk i forbindelse med 
praksisstudiene.  Videre er det flere ansatte som har utviklings‐ eller forskningsprosjekter i 
samarbeid med praksisfeltet.  
 

 
Resultatkvalitet 
Bachelorstudiene i Arbeids‐ og velferdsfag, barnevern og sosialt arbeid har svært god 
gjennomføring av studiene. Sykepleierutdanningen har nådd kandidatmåltallet med god 
margin. For vernepleie er ikke kandidatmåltallet nådd i 2018 og 2019, opptaksmåltallet er 
økt til 90 og det forventes at kandidatmåltallet nås framover. 
Frafallet fra mastergradsstudiene er for høyt, det medfører at det utdannes for få 
kandidater fra det enkelte studium. Dette er ikke bærekraftig over tid og det arbeides med 
tiltak for å få flere kandidater gjennom studiene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vurdering av hvordan avdelingen arbeider med utdanningskvalitet: 
 

Det er god kontakt mellom studentene og undervisningsansatte. Avdelingen har en stabil 

gruppe av undervisningsansatte knyttet til utdanningene og de er i kontakt med 
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studentene gjennom forelesninger, seminarer, basisgrupper og studiesamtaler. Gjennom 

praksisstudiene, ferdighetstrening og simuleringsundervisning har undervisningsansatte 

individuell kontakt med studentene. Denne kontakten bidrar til læring og faglig utvikling 

for studentene. 

Det arbeides kontinuerlig med utdanningskvalitet i utdanningene.  Emnene evalueres og 

det blir gitt tilbakemeldinger til studentene. Resultatene av evalueringene blir brukt inn i 

planleggingen av neste års emner. I emner hvor det er brukt ressursgrupper i evalueringen 

blir det i nær kontakt med studentene gjort endringer underveis i emnene på bakgrunn av 

tilbakemeldingene. Dokumentasjonen av hva som evalueres, hvordan evalueringen 

foregår og hvordan den følges opp kan systematiseres mer og det er behov for å forbedre 

og konkretisere rutinene i forbindelse med evalueringen av emner. Ansvar og roller i 

kvalitetsarbeidet vil tydeliggjøres gjennom høgskolens nye kvalitetssystem for utdanning 

og gjennom den nye organiseringen ved avdelingen hvor studielederne har et mindre 

ledelsesspenn og mer direkte ansvar for den enkelte utdanning i samarbeid med 

emneansvarlige.  

Studieretningsmøtene med deltakelse fra ansatte som er knyttet til utdanningene er 

sentrale i kvalitetsarbeidet. Temaer i disse møtene er koordinering, planlegging, 

gjennomføring og evaluering av undervisning. De ulike utvalgene som er etablert har 

jevnlige møter og fungerer godt, kontakten med representanter fra praksisfeltet og 

studentene er viktig i disse møtene. Eget punkt om arbeidet som er gjort i LUKU. 

Se et konkretisert eksempel foran fra bachelorstudiene i barnevern og sosialt arbeid for 

hvordan det arbeides med evaluering.  

Oppsummert er det rimelig å si at det arbeides meget bra med utdanningskvaliteten og at 

undervisningsansatte er opptatt av dette og at det legges inn betydelig innsats i dette 

arbeidet.   

 

 
 

Vurdering av avdelingens studieportefølje i et fremtidsperspektiv på fem år:
 

Master i samordning av helse og velferdstjenester. 

Masterutdanningen møter samfunnets behov for kompetanse ved å utdanne kandidater 

som har god kompetanse i forhold utfordringene som er knyttet til samhandling i 

tjenestene og pasientenes behov for koordinerte tjenester.  Masterstudiet er viktig for 

bachelorutdanningene og vil bidra til at det er mulig å gjennomføre et helt studieforløp 

ved Høgskolen i Østfold. 

Videre er det mål i den strategiske planen om at Forskningen vår er samfunnsrelevant og 

profesjonsrettet, og bidrar til å styrke utdanningene og at Høgskolens første ph.d.‐program 

med arbeidstittel «Det digitale samfunn» er akkreditert. 

Mastergraden har betydning for avdelingens eksisterende bachelorstudier og for 

høgskolens satsing på ph.d utdanning. Flere ansatte ved utdanningen har vært engasjert 

inn mot ph.d satsingen med bidrag inn i de interne ph.d seminarene og ved å arrangere et 
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internt seminar ved avdelingen. Utdanningen har fått tildelt en stipendiatstilling til et nytt 

prosjekt i forbindelse med ph.d utdanningen. 

Det er utarbeidet forslag til et nytt emne som retter seg direkte mot phd satsingen: 

«Ledelse av digitale innovasjonsprosesser». 

Master i psykososialt arbeid. 

Masterstudiet har betydning for avdelingens eksisterende bachelorstudier og for 

høgskolens satsing på ph.d utdanning. Masterstudiet er viktig for bachelorutdanningene 

og vil bidra til at det er mulig å gjennomføre et helt studieforløp ved Høgskolen i Østfold. 

Videre er det mål i den strategiske planen om at Forskningen vår er samfunnsrelevant og 

profesjonsrettet, og bidrar til å styrke utdanningene og at Høgskolens første ph.d.‐program 

med arbeidstittel «Det digitale samfunn» er akkreditert. 

Mastergraden har betydning for avdelingens eksisterende bachelorstudier og for 

høgskolen satsing på ph.d utdanning. Flere ansatte ved utdanningen har vært engasjert 

inn mot ph.d satsingen med bidrag inn i de interne ph.d seminarene og ved å arrangere et 

internt internasjonalt seminar med digitalisering som tema.   

Master i avansert sykepleie ved kronisk sykdom. 

Det ble foretatt en strategisk vurdering av dagen master våren 2019, den nye 

«paraplymasteren» vil ha tilnærmet samme strategiske betydning. Masterstudiet i 

avansert sykepleie er svært samfunnsrelevant, masterstudiet skal bidra til å heve 

kompetansen i tjenester som er svært etterspurt. Masterstudiet er viktig for 

bachelorutdanningene og vil bidra til at det er mulig å gjennomføre et helt studieforløp 

ved Høgskolen i Østfold. 

Videre er det mål i den strategiske planen at Forskningen vår er samfunnsrelevant og 

profesjonsrettet, og bidrar til å styrke utdanningene og at Høgskolens første ph.d.‐program 

med arbeidstittel «Det digitale samfunn» er akkreditert. 

Mastergraden har betydning for avdelingens eksisterende bachelorstudier og for 

høgskolen satsing på ph.d utdanning. Flere ansatte ved utdanningen har vært engasjert 

inn mot ph.d satsingen med bidrag inn i de interne ph.d seminarene og søknad om 

stipendiatstilling. Det er gjennom flere år arbeidet med utdanning og forskning innen 

velferdsteknologi. Det er utviklet tre emner à 10 studiepoeng som tilbys som 

videreutdanning, Brukermedvirkning innovasjon og velferdsteknologi. En stipendiat har 

velferdsteknologi som tema for doktorgradsarbeidet. 

Ny «paraplymaster» i avansert klinisk allmensykepleie og AAIO 
Avdelingen har startet arbeidet med å utvikle og etablere en «paraplymaster» med fem 
ulike studieretninger – Akutt‐, Anestesi‐, Intensiv‐, og Operasjonssykepleie (AAIO) og 
Avansert klinisk allmennsykepleie med grunnlag i masteren avansert sykepleie ved kronisk 
sykdom. Den nye mastergradsutdanningen vil inkludere mastergradsutdanning i Avansert 
klinisk allmennsykepleie (AKS). Denne utdanningen skal etter planen kvalifisere til 
spesialistgodkjenning, noe som kan være en fordel for rekruttering til studiet. Det har 
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tidligere vært arbeidet med en egen mastergradsutdanning i Akutt‐, Anestesi‐, Intensiv‐, 
og Operasjonssykepleie (AAIO). Denne utdanningen er på 90 studiepoeng. 
Ett overgripende masterstudium kan ha flere fellesemner og felles undervisning. Dette vil 
medføre et mer robust fagmiljø og studiemiljø, og mindre sårbarhet for variasjoner i 
søkertall. AAIO har de siste årene hatt stabil og pålitelige søkertall.  
 

Videreutdanning i akuttsykepleie og/eller akuttgeriatri for kommunehelsetjenesten. 
Avdelingen har fått flere innspill om å starte disse utdanningene. Det bør vurderes om det 
skal etableres opptak til enkeltemner på 15 studiepoeng innen disse fagområdene. Det 
forutsettes at emnene kan inngå i mastergraden som er planlagt innen dette feltet. En av 
emnene bør planlegges for oppstart i 2020. 
 
Master i barnevern/Master i barnevernsarbeid 
På oppdrag fra Barne‐ og familiedepartementet (BFD) har Barne‐, ungdoms‐ og 
familiedirektoratet (Bufdir) utredet behovet for kompetanse i barnevernesfeltet. Det er 
stort behov for økt kompetanse rettet mot profesjonene som arbeider med dette. Det sies 
at kompetansenivået ikke samsvarer med barnevernets oppgaver.  
Kunnskapsdepartementet er nå i ferd med å opprette programgrupper for to 
barnevernsfaglige masterutdanninger som skal utvikle:  
1) Retningslinjer for en toårig "master i barnevern". Utdanningen skal bygge på bachelor i 
barnevern, være forbeholdt barnevernspedagoger og gi mulighet til fordypning. 
Retningslinjene skal bygge på læringsutbytte i bachelor i barnevern, og de skal understøtte 
faglig progresjon med hensyn til teori og praksis gjennom et femårig, sammenhengende 
utdanningsløp. Retningslinjene for bachelor‐ og masterutdanning skal samlet sett kunne 
gjelde for både femårig integrerte masterutdanninger og utdanninger organisert i en 3+2‐ 
modeller (treårig bachelor og toårig masterprogram).  

2) Retningslinjer for en toårig "Master i barnevernsarbeid", som også skal være rettet mot 
arbeid i barnevernet. Utdanningen kan særlig tilpasses kandidater med bachelor i sosialt 
arbeid og vernepleie, men den skal samtidig være åpen for flere utdanningsgrupper, som 
sykepleiere, barnehagelærere mm.  
Dette innebærer at det vil bli et krav om at barnevernspedagogutdanningen må legges om 
til en femårig integrert masterutdanning eller at avdelingen må utvikle en egen 
mastegradsutdanning i tillegg til bachelorutdanningen i barnevern. Den toårige masteren i 
barnevernsarbeid som foreslås for sosionomer og vernepleiere bør også vurderes som en 
del av avdelingens studieportefølje. Vi har foreløpig ikke oversikt om felles emner på tvers 
av disse to mastergradene er mulig. Avdeling HV bør allerede i 2020 sette i gang arbeid 
med å møte disse nye kravene til utdanning rettet mot barnevern. 
 
Master i sosialfag 
Avdelingen har arbeidet med en mastergradsutdanning i sosialfag gjennom flere år. Se 
avdelingsstyresak 16/2017.  Det er aktuelt å planlegge enkeltemner som kan inngå i en slik 
master og som kan gjennomføres før en mastergradsutdanning er akkreditert. 
Videreutdanningene Tiltak mot seksuell overgrep mot barn og Vold i nærer relasjoner bør 
være en del av denne masterutdanningen. En annen forutsetning for en masterutdanning i 
sosialfag er felles emner med en eventuell mastergradsutdanning i barnevernsarbeid. 
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Utvikling av nye mastergradsstudier ses i sammenheng med Høgskolen PhD satsing.    
 

 
 

2 Vedlegg:  
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Periodisk programevaluering MA i samordning av helse og 
velferdstjenester juni 2019 
Oppsummering av kvalitetsområder, forbedringspunkter og tiltak 

 
1. Faglig innhold og organisering av studiet 
Kvalitetsområder  

 Samordning og samarbeid er viktige temaer og bærende prinsipper i masterstudiet.  
 Studietilbudet dekker et stort behov for kompetanse innenfor helse- og 
velferdssektoren.  
 Studiet er et deltidsstudium som innebærer at studiet kan tas ved siden av jobb.   

  

Forbedringspunkter  

 Nasjonalt kvalitetsrammeverk bør i større grad følges, slik kunnskapsformene her 
inndeles (kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse).   
 Muligheter for å være med i nasjonale og internasjonale prosjekter i tilknytning til 
masteroppgaven slik studieplanen under «Forsknings- og utviklingsarbeid» forespeiler 
studentene, ser ut til å være vanskelig å realisere i praksis. 
 

Tiltak:  

 Alle emneansvarlige ser på formuleringer og gjør nødvendige endringer innen 1.11.19. 
o Arrangere en felles work-shop for sikre at endringer er i samsvar med 

forbedringspunkter 

 Tiltak for å inkludere studentene i ansattes forskningsprosjekter er å  

o Presentere studentene for aktuelle forskningsprosjekter som de kan delta i 

tidlig i studiet. Presentere pågående prosjekter i emne 3 (metode-emne) 

o Forskergruppene ved HIØ kan presentere sine prosjekter (f.eks. ROPIT, m.fl.) 

o Lage nettside med oversikt over forskningsprosjekter, med lenke hvor 

studentene kan melde seg på 

o Ansatte presenterer egne prosjekter i ansatte-profil, og utfordre studentene til å 

lage beskrivelser for hvordan masteroppgaven kan knyttes til prosjektet 

o Arrangere kveldsseminar for å presentere forskningsprosjekter  

 Invitere sentrale personer fra kommuner, helseforetak, NAV og andre 

for å presentere prosjekter/ønskede prosjekter 
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2. Vurdering av samsvar i læringsutbytter i studieplan og emneplan 
Kvalitetsområder  

 Studiet er et unikt tilbud for studenter som ønsker å kvalifisere seg til et spennende og 
nyttig yrke innen helse- og velferdssektoren.  
 Studiet gir studenter muligheter gjennom forsknings- og utviklingsprosjekter å utvikle 
ny kunnskap og nye metoder i arbeidet med å skape helhetlige tjenester innen helse- og 
velferdssektoren  

 

Forbedringspunkter  

 Emneplanene bør justeres i tråd med studieplanens generelle læringsutbytter.  
 Kritisk refleksjon nevnes i to av emneplanene, men bør også tydeliggjøres i andre 
emner  
 

Tiltak:  

 Må ses i sammenheng med endring av læringsutbytter under pkt 1 

 Kritisk refleksjon inkluderes i flere emnebeskrivelser ved endring av læringsutbytter 
under pkt 1 

 
 

3. Studiets relevans for arbeidslivet 
Kvalitetsområder  

 Utdanningen oppleves som meget relevant og nyttig, særlig blant ansatte i 
kommunenes helse- og velferdstjenester som tar eller har tatt denne utdanningen.  
 Virksomheter som står for saksbehandling og tildeling av tjenester ser i større grad 
nytten av dette utdanningstilbudet.  

 

Forbedringspunkter  
 Utdanningen ser ut til å være en ukjent ressurs for mange i arbeids- og samfunnsliv.   
 Det anbefales at høgskolen i større grad driver markedsføring av studietilbudet overfor 
arbeidslivet for å tydeliggjøre hva utdanningen faktisk fører til og gir av kompetanse.  
 Utdanningen bør gå i dialog med ledelsen for kommunenes helse-, velferds-, 
utdannings og oppvekstsektor for å gjøre utdanningen kjent blant dem som rekrutterer og 
tilrettelegger for kompetansebygging i kommunene.  
 

Tiltak:  

 Møte markedsføringsenheten ved HIØ og lage en markedsføringsstrategi 
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o Stand på konferanser 
o Kartlegge andre arenaer for markedsføring 
o Oppsøkende virksomhet, for eksempel Arbeids- og velferdsdirektoratet, Viken 

fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken, samt andre sentrale aktører i 
praksisfeltet 

o Bidra til kunnskapsutvikling og kvalitet i tjenester gjennom å utvikle 
samarbeidsprosjekter med praksisfeltet knyttet til samarbeidsmidler 

o Samarbeide med praksisfeltet og MA-studenter om 
kompetanseutviklingsplaner 

 
 

4. Vurdering av læringsaktiviteter – Studentevalueringer 
 Kvalitetsområder  

 Studentene skårer relativt høyt i tilfredshet med den undervisningen de får på 
masterstudiet.  
 Studentene skårer høyt på hvilken relevans de mener studiet har i arbeidslivet.  
 Studentene skårer også høyt på å diskutere faglige problemstillinger med faglig 
ansatte  

 

Forbedringspunkter  

 Studentene skårer relativt lavt i synet på tilbakemelding og veiledning de får underveis 
i gjennomføringen av emnene.  
 Studentene skårer også lavt i synet på hvordan kompetansen de får kan anvendes i 
arbeidslivet.  
 

Tiltak:  

 Konkretisere formen på tilbakemeldinger i emnebeskrivelsen 
o Tydelig informasjon til studentene om at tilbakemeldinger kan ha ulik form 

(muntlig, skriftlig, individuelt, i gruppe/plenum) 

 Arbeidslivsrelevans synliggjøres bedre gjennom ny markedsføringsstrategi av studiet 
 
 

5. Vurderingsordninger og former      
Kvalitetsområder  

 Gjennom skriftlige besvarelser i form av vurderingsoppgaver og arbeidskrav får 
studentene god trening i å formulere seg skriftlig.  
 Progresjonen i de fem første semestrene ser ut til å gi studentene et godt grunnlag i 
deres videre arbeid med masteroppgaven  

  
Forbedringspunkter   
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 Evalueringspanelet mener at vurderingsformene (arbeidskrav/eksamen) bør suppleres 
med andre vurderingsformer som for eksempel gruppearbeid, muntlige 
gruppepresentasjoner, begrensede prosjektarbeid etc. for i større grad kunne realisere 
viktige prinsipper som samordning og samarbeid i studiet, og for å oppnå større variasjon 
og bredde i vurderingsformene. 

  
Tiltak:  

 Variasjon i vurderingsformer må planlegges og begrunnes i hvert enkelt emne, og 
avhenger av læringsutbyttebeskrivelser 

o Gruppeoppgaver og muntlige presentasjoner kan benyttes der det er 
hensiktsmessig 

o Begrunnelsen for skriftlige vurderingsformer er at studentene trenger 
skrivetrening 

 
 
6. Vurdering av litteraturlister 
Kvalitetsområder  

 70 % av litteraturen er publisert etter 2010 og det gir grunnlag for å si at 
pensumlitteraturen er oppdatert  
 Ifølge studiebarometeret uttrykker studentene at litteraturen er relevant for profesjons- 
og arbeidsliv  

 

Forbedringspunkter  

 Øke andelen norsk litteratur  
 Mer litteratur som belyser samordning innen flere ulike fagfelt.  

 

Tiltak:  

 Emneansvarlig vurderer relevant litteratur knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene, og 
om det finnes relevant litteratur på norsk, og mer litteratur som belyser samordning på 
flere fagfelt 

 

 

7. Vurdering av internasjonalisering 
Kvalitetsområder  

  Internasjonalisering er hovedsakelig realisert gjennom litteraturlisten  

 

Forbedringspunkter  
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 For å styrke det internasjonale perspektivet, så bør studiet øke “internasjonaliseringen 
hjemme” gjennom internasjonale forelesninger, arrangering av konferanser, seminarer og 
lignende.  

Tiltak:  

 Internasjonalt perspektiv ivaretas gjennom ROPIT, men hver enkelt emneansvarlig 
vurderer om det er aktuelt å invitere eksterne forskere på fagområder knyttet til 
læringsutbyttebeskrivelser i emnet 

o Forslag om for eksempel Maria Fors fra Arcada i Helsinki 
 
 

8. Fagmiljø – oversikt over vitenskapelig ansatte  
Kvalitetsområder  

 Studiet har et kompetansemiljø som ivaretar undervisning innen 
organisasjonsteoretiske perspektiver som analyserer hvordan samordningsformer oppstår 
og forvitrer.  
 Studiet gir kompetanse for tilrettelegging av samordning og samarbeid i praksis og 
bidrar til nytenkning og innovasjon i helse- og velferdssektoren.  

 

Forbedringspunkter  

 Det er en utfordring at mange studenter faller fra i løpet av studieprogrammet. 
Hvordan få flere masterstudenter på studiet til å fullføre påbegynt program?  
 Behovet for rekruttering av nye professorer er nært forestående ettersom det er 
forventet naturlig avgang på grunn av alder. Fagmiljøet bør ha en klar forskningsprofil 
som gir grunnlag for at ansatte kan få kompetanseheving ettersom det er vanskelig å 
rekruttere utenfra.  
 Det er behov for å utvikle fellesemner med de andre masterprogrammene ved 
avdelingen, for eksempel i vitenskapsteori og metode. 

 

Tiltak:  

 Gjennomstrømning kan økes ved å styrke organiseringen av MA-oppgaver gjennom å 
o Opprette MA-emnet som obligatorisk i FS og gjennomføre regelmessige 3-

dagerssamlinger, inkludert veiledning 
o Videreutvikle veiledningsseminarene 
o Tettere samarbeid mellom veilederne 
o Legge opp til at studentene har en ferdig godkjent plan for gjennomføring av 

MA-oppgaven på første samling  
o Utfordringer ved disse tiltakene kan være at det er utfordrende for studentene 

med flere samlinger, noe som kan løses ved å gjøre enkelte av tiltakene digitale  
o Gjennomføre en frafallsundersøkelse 

 Det har vært få søkere til stillinger ved MA i samordning 
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o Hvordan gjøre det attraktivt å jobbe ved HIØ 

 Det ble utarbeidet en strategi på personalseminar i Strømstad februar 2019, som er 
videreformidlet til dekanen 

o Samarbeid med MA i psykososialt arbeid er opprettet 
o Forslag om valgfrie emner som kan gå på tvers av masterne 

 Digitalisering og innovasjon som valgfritt emne 
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Undervisnings- og forskerstilling Barnevernspedagog

Om stillingen
Ved Avdeling for helse og velferd er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis eller førstelektor. Stillingen er knyttet til bachelor- og
mastergradsutdanningene med hovedvekt på oppgaver knyttet til bachelor i barnevern.

Arbeidsoppgaver
Stillingens hovedarbeidsområde er undervisning, forskning, oppfølging av studenter i praksis, fagutvikling og formidling, samt å utvikle god
undervisning og veiledning for studenter på våre bachelor- og masterutdanninger.

Kvalifikasjonskrav

relevant utdanning på førstekompetansenivå og primært med grunnutdanning som barnevernspedagog
kompetanse innen barnevernsfaglige temaer
god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk

I tillegg vektlegger vi

erfaring med tverrfaglig samarbeid med kolleger og andre aktører og institusjoner
forskning/erfaring fra barnevernsfaglig arbeid for søkere med annen utdanningsbakgrunn
evne til å bidra i utviklingen av fagområdet
gode IKT-kunnskaper
erfaring med bruk av digitale verktøy i undervisning
gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

gode formidlingsevner
studentengasjement
gode samarbeidsevner, selvstendighet, evne til å ta ansvar og inititativ og være motivert for å dele kunnskap

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om
kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

Fast ansettelse i stillingen forutsetter dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom du mangler dette, kan ansettelsen gjøres betinget i
inntil to år. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer

Vi tilbyr
Stillingen lønnes som 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor mellom kr 490 900 - 670 000. Lønnsinnplassering avhenger av
kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse
positivt og utviklende arbeidsmiljø

Innsending av søknad
Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, et annet skandinavisk språk
eller engelsk.

Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og FoU som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge ved

CV
fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
dokumentasjon på pedagogisk og digital kompetanse
relevante attester og vitnemål

Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.

Spørsmål om stillingen
Utlysningstekst (174150).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 8. januar 2020 kl. 15:30 Side 1 / 2
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Spørsmål om stillingen
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

studieleder Nita Ørmen - tlf: 414 36 476 - nita.ormen@hiof.no
dekan Terje Grøndahl - tlf: 920 98 887 - terje.grondahl@hiof.no

Andre opplysninger
Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen
kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en
sammenhengende yrkeskarriere.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg
likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som
Oslo og Gøteborg.

Vi er en statlig høgskole med rundt 7500 studenter og 625 ansatte fordelt på de to studiestedene. Høgskolen har en bred studieportefølje som
spenner over alt fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå. Høgskolen arbeider med å etablere et
doktorgradsprogram innen fagområdet "Det digitale samfunn".

Høgskolen er sterkt regionalt forankret og har et utstrakt samarbeid med både næringsliv og offentlig sektor. Dette samarbeidet er viktig for
utvikling av både høgskolen og regionen. Kjernen i virksomheten vår er å utdanne omstillingsdyktige profesjonsutøvere som samfunnet har
behov for.

Vi bidrar til økt forståelse og skaper debatt regionalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling av
kunnskap.

Jobbnorge-ID: 174150, Søknadsfrist: 30.10.2019, Kundens referanse: 19/01111
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Rammer og samtaleguide under medarbeidersamtalen 
Deles ut til medarbeider 1 – 2 uker før samtalen. 

Side 1 av 4 

Rammer for medarbeidersamtale 

Samtaleguide under medarbeidersamtalen: 
Oppfølging av forrige samtale: 

 Hvilke tiltak ble vi enige om ved
forrige samtale (handlingsplanen)?

 Har du/vi gjennomført tiltakene?
 Hva var det som bidro til at de ble

gjennomført?
 Hvis de ikke er blitt gjennomført, hva

kan grunnen være?
 Forslag til hva vi kan gjøre med det

som ikke er gjennomført
 Hva kan du bidra med og hva kan

leder bidra med?

Tid og sted 

 Dato og klokkeslett avtales mellom den enkelte og leder.
 Det settes av 1 ½ time til hver samtale, med mulighet for senere

oppfølgingssamtaler
 Sted kan velges av den enkelte (det mest aktuelle vil være lederens kontor, eget

kontor eller et møterom).

Samtalens innhold 

 Oppfølging av forrige samtale.
 Det tas utgangspunkt i en egenvurdering av oppgaver og ansvar, og i enhetens

strategier, fremtidige oppgaver og utviklingsbehov.
 Medarbeider gjør en egen vurdering av innsats, og lederen gir sin tilbakemelding.
 Medarbeideren gir en vurdering av enhetens ledelse, arbeidsmiljø og

arbeidsbetingelser.
 Fremtidige arbeidsoppgaver drøftes og avtales.
 Den enkeltes kompetanse og uviklingsbehov vurderes.

Samtalens form 

 Samtalen bør være åpen, direkte og tillitsfull.
 Begge parter har ansvar for å være konkrete i forhold til det som tas opp i

samtalen.

Oppfølging 

 Medarbeider og leder utarbeider handlingsplan i etterkant av samtalen. Leder
lager utkast til referat. Endelig referat og handlingsplan avtales gjensidig, signeres
av begge parter og tas vare på av både medarbeider og leder.

Vedlegg 32
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Rammer og samtaleguide under medarbeidersamtalen 
Deles ut til medarbeider 1 – 2 uker før samtalen. 

 

Side 2 av 4 

Oppgaver og ansvar: 
 

 Hva er dine viktigste 
arbeidsoppgaver? 

 Hvordan er forholdet mellom 
oppgaver og ansvar? 

 Hvordan får du brukt dine 
kvalifikasjoner, kompetanse og 
erfaring i jobben? 

 Hvordan er arbeidsbelastningen din? 
 Hvilke oppgaver trives du særlig godt 

med? 
 Har du forslag til nye oppgaver du vil 

påta deg?  
 Er det oppgaver du har nå som du 

gjerne vil fritas for?  
 Forslag til forbedringer - hva kan du 

bidra med og hva kan leder bidra 
med? 

 
 

 

Egenvurdering av innsats: 
 

 Hva synes du at du har lykkes med? 
 Hva er grunnen til at du har lykkes? 
 Er det noe du ikke er fornøyd med? 
 Hva kunne du gjort annerledes? 
 Hvordan er motivasjonen og 

arbeidslysten din? 
 Hva er viktig for deg i jobben? 
 Hva skal til for at du skal være på ditt 

beste? 
 Hva kan du bidra med og hva kan 

leder bidra med? 
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Rammer og samtaleguide under medarbeidersamtalen 
Deles ut til medarbeider 1 – 2 uker før samtalen. 

 

Side 3 av 4 

 
Leders vurdering av medarbeider: 
 

 Hvordan løser medarbeideren sine 
faglige oppgaver? 

 Hvilke egenskaper og kvaliteter 
innehar medarbeideren som er viktig 
for jobbutførelsen? 

 Hvordan bidrar medarbeideren til 
samarbeid og trivsel i arbeidsmiljøet? 

 Er medarbeider initiativrik og 
motivert? 

 Hvilke utviklingsmuligheter ser leder 
for medarbeideren? 

 Medarbeiders kreativitet/fleksibilitet 
 Helhetlig vurdering av medarbeider 
 

 

Ledelse og arbeidsmiljø: 
 

 Hvordan opplever du 
kommunikasjonen og samarbeidet 
med din leder? 

 Mener du at du får nødvendig 
tilbakemelding fra din leder?  

 Mener du at du får nødvendig 
informasjon fra din leder? 

 Hvordan opplever du det faglige 
samarbeidet ved enheten? 

 Hvordan opplever du det sosiale 
miljøet ved enheten? 

 Hvordan opplever du det fysiske 
miljøet ved enheten? 

 Hva er viktig for deg med hensyn til 
ledelse og arbeidsmiljø? 

 Forslag til forbedringer - hva kan du 
bidra med og hva kan leder bidra 
med? 

 

 

Fremtidige arbeidsoppgaver: 
 

 Hva mener du er viktige 
arbeidsoppgaver for deg fremover? 

 Er det aktuelt for deg å tenke på 
tilrettelegging mht. seniortiltak? 

 Hva ønsker du å jobbe med? 
 Hva kan du best bidra med - hva er 

dine styrker? 
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Rammer og samtaleguide under medarbeidersamtalen 
Deles ut til medarbeider 1 – 2 uker før samtalen. 

 

Side 4 av 4 

 
Kompetanse og utviklingsbehov: 
 

 Hvordan vurderer du kompetansen 
din i forhold til nåværende og 
fremtidige oppgaver? 

 Innenfor hvilke områder føler du 
behov for kompetanseutvikling? 

 Har du forslag til hvordan du kan 
videreutvikle din kompetanse?  

 Hvilke planer/ambisjoner har du mht 
egen utvikling  
(for eksempel etterutdanning, 
karriereløp, nedtrapping)? 

 

 

Eventuelt andre forhold: 
 

 Er det noe ellers som du mener din 
leder bør kjenne til som har 
innflytelse på din livssituasjon eller 
arbeidssituasjon (for eksempel med 
tanke på eventuell tilrettelegging)? 
Forhold utenfor jobben? Private 
forhold? 
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FoU søknad 2019/2020 

For studieåret 2019/2020 er følgende kriterier fastsatt for tildeling av FoU‐tid og FoU‐
driftsmidler:    

 Søknadsfrist for tildeling av FoU‐ressurser er 1. mars for det påfølgende studieår.

Søknad sendes på avdelingens søknadsskjema. Vedlegg etterspørres ved behov. Det

kan henvises til nettsteder hvis ytterlige informasjon er dokumentert på nett.

 Det må søkes om FoU‐tid for hvert studieår 1.8. ‐ 31.7.

 Driftsmidler kan søkes uavhengig av FoU søknaden til enhver tid.

 Svar på søknad gis senest 15. juni etter medarbeider‐ eller arbeidsplansamtaler.

 Studieleder og prodekan FoU har ansvar for behandling av søknaden.

 Det forventes at søknaden leveres innen fristen.

Informasjon som skal gis i søknaden: 

 Dokumentert  FoU‐aktivitet  registrert  i  Cristin  de  siste  tre  årene  og  andre

dokumentert forskningsvirksomhet og utviklingsarbeid i dette tidsrommet.

 Følgende aktiviteter vil vektlegges:

o poenggivende vitenskapelig produksjon siste tre år

o eksterne søknader (planlagte, innsendte og innvilgete søknader)

o relevans for høgskolens ph.d. ‐satsing

o nasjonal og internasjonal sampublisering

o studentinvolvering i FoU‐prosjekter

o pedagogisk  utviklingsarbeid,  utvikling  av  god  undervisning  (merittering),

internasjonalisering i utdanning og forskning

Utviklingsarbeid  skal  være  beskrevet  som  i  utvikling  eller  implementert.  Dokumentasjon 

(f.eks. rapport eller presentasjon) skal dokumenteres i Cristin. 

Vedlegg 33

246



Søknadsskjema for tildeling av Forskningstid ved HV, høst 2019 og vår 2020. 

Søknadsfrist: 1. mars 2019. 

Dette skjemaet er til bruk for søknad om Forskningstid (F'en i FoU, interne prosjekter, prosjekter av 

samarbeidsmidler, eksternt finansierte prosjekter). Det er et eget skjema for Utviklingstid. Dersom du 

søker om begge, vil totaltiden i de to søknadene bli vurdert samlet. 

 

Søker: 

Navn   

Stilling   

Program   

Forskningsgruppe(r)   

 

Oppnådde resultater de siste 3 år (f.o.m. 2016) og 
siste 5 år (f.o.m. 2014): 
 
Aksepterte artikler skal inkluderes. 
Ved eventuelle langtidssykemeldinger og 
barselpermisjoner kan periodene forlenges 
tilsvarende (med bemerkning om hvor mye perioden 
er forlenget og hvorfor).  

 

Publikasjoner på nivå 1 og 2 de 
siste 3 år (referanse) 

   

Publikasjoner på nivå 1 og 2 de 
siste 5 år (referanse) 

   

Antall publikasjoner som er sendt 
inn til et tidsskrift på nivå 1 eller 2, 
men som ikke er akseptert ennå 
(under review). Oppgi tittel, 
forfatter og tidsskrift. 

   

Totalt antall registreringer i Cristin 
de siste 3 år 

   

Innsendte søknader om ekstern 
finansiering de siste 3 år.  
Oppgi om du er prosjektleder eller 
samarbeidspartner. 

   

Bevilgede søknader om ekstern 
finansiering de siste 5 år.  
Oppgi om du er prosjektleder eller 
samarbeidspartner. 
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Tildelt forskningstid (% av full 
stilling) i periodene 
høst 2018‐vår 2019 og høst 2017‐
vår 2018 
 
Har du reelt fått utnyttet denne 
tiden til forskning? 
Hvis ikke, hva har kommet i veien 
for forskningstiden? 

   

Mål med Forskningstiden: 

Beskrivende prosjekttittel.   

Kort prosjektbeskrivelse (50‐100 ord)   

Hvor mange manuskripter på nivå 1 eller 2 forventer 
du å sende inn innen 1. august 2019? 

 

Hvor mange manuskripter på nivå 1 eller 2 som vil 
bli sendt inn etter 1. august 2019 forventer du å 
jobbe med i løpet av perioden det tildeles 
forskningstid for? 
 
Dette inkluderer arbeid med innsamling og 
bearbeiding av data, litteraturstudier i forbindelse 
med prosjektet og skriving av manuskripter som ikke 
forventes å bli ferdige innen 1. august 2019. 

 

Forventer du å være prosjektleder eller 
samarbeidspartner på søknader om ekstern 
finansiering som sendes inn innen 1. august 2019? 

 

Er prosjektet ditt et samarbeidsprosjekt som er 
avhengig av at noen andre på avdelingen også får 
forskningstid? Hvilke personer gjelder i så fall dette? 

 

Beskriv prosjektets relevans for PhD‐satsningen DDS   

Beskriv planlagt sampublisering nasjonalt og 
internasjonalt 

 

Beskriv planlagt studentinvolvering i prosjektet   

Ressurser 

Hvor mye Forskningstid søker du om.  
 
Normen for samlet FoU‐tid er: 
Opptil 20 % for høgskolelektorer 
Opptil 30 % for førsteamanuensiser/førstelektorer 
Opptil 50 % for professorer/dosenter 
 
Dersom det søkes om høyere satser må dette begrunnes.  

 

Hvor mye av din tid er avsatt til eventuelle eksternt 
finansierte forskningsprosjekter?  
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Søknadsskjema for tildeling av Utviklingstid ved HV, høst 2019 og vår 2020. 

Søknadsfrist: 1. mars 2019. 

 

Dette  skjemaet  er  til  bruk  for  søknad  om  Utviklingstid  (U'en  i  FoU).  Det  er  et  eget  skjema  for 

Forskningstid. Dersom du søker om begge, vil totaltiden i de to søknadene bli vurdert samlet. 

Utviklingstid skal gå til faglig utvikling, f.eks. i forbindelse med egen undervisning.  

Relevante  aktiviteter  kan  være:  Faglig  oppdatering  og  kompetanseheving,  utvikling  av  nytt 

undervisningsmateriale eller store revisjoner av eksisterende undervisningsmateriale, innføring av nye 

digitale verktøy i undervisning/vurdering/evaluering, utvikling av nye emner. 

 

Søker: 

Navn   

Stilling   

Program   

 

Aktiviteter de siste 5 år (f.o.m. 2013), og planer framover: 

Hvilke emner har du undervist i de siste 5 år? 
(Nyansatte kan inkludere emner fra andre institusjoner) 

 

Er det planlagt at du skal undervise i noen nye emner 
høst 2019 og/eller vår 2020? 

 

Har du tidligere fått tildelt tid til tilsvarende aktiviteter 
som vi nå definerer som Utviklingstid? 
Beskriv i så fall kort hvor mye tid du har fått avsatt til 
dette, og hva tiden skulle brukes til. 

 

Hvis svaret var ja på forrige spørsmål, fikk du brukt den 
tildelte tiden som planlagt? 
Hvis ikke, hva forhindret deg i å bruke tiden som 
planlagt? 

 

Totalt antall registreringer i Cristin de siste 5 år   
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Mål med Utviklingstiden: 

Beskriv kort (maks 200 ord) hva du ønsker å bruke 
utviklingstiden til, og hvorfor det er et behov for dette.  

 

Er det planlagt noen formidlingsaktiviteter i forbindelse 
med utviklingstiden? 

 

Er prosjektet ditt et samarbeidsprosjekt som er avhengig 
av at noen andre på avdelingen også får utviklingstid? 
Hvilke personer gjelder i så fall dette? 

 

 

Ressurser 

Hvor mye Utviklingstid søker du om?  
 
Normen for samlet FoU‐tid er: 
Opptil 20 % for høgskolelektorer 
Opptil 30 % for førsteamanuensiser/førstelektorer 
Opptil 50 % for professorer/dosenter 
 
Dersom det søkes om høyere satser må dette begrunnes.  

 

 

Søknaden sendes innen 01.03.19 til  stefan.sutterlin@hiof.no  
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STYRINGSDIALOG 2018 – avdelingene – referat 

AVDELING: Avdeling for helse og velferd 

DATO: 02.05.2018 

TIL STEDE: Hans Blom, Carl-Morten Gjeldnes, Beth Linde, Gaute Storås, Henrik Biørnstad, 
Jørgen Hovde Grønlund, Terje Grøndahl, Kirsti Lauvli Andersen, Stefan Sütterlin, Randi 
Sommerfelt, Nita Ørmen, Jan-Lorang Brynildsen 

Referent: Brit Ørum Østmo 

Innledning 

Rektor ønsket velkommen og gikk igjennom opplegget. Høgskolens strategiske plan er nå 
inne i sitt siste år, og det arbeides med en revidering som vil gjelder fra 2019. Han 
understreket at endringene i UH-landskapet stiller store krav til høgskolens resultater uansett 
framtidig tilknytning.  

Høgskolen leverer bra på mange områder men har også store utfordringer: 

 Gjennomstrømming i masterstudier
 Fall i studiepoeng pr student
 Utveksling/internasjonalisering generelt
 Vitenskapelig publisering, særlig på nivå 2
 Eksterne FoU-midler: god utvikling i søknadsaktivitet, men foreløpig få tilslag
 Utvikling av et doktorgradsstudium som skal tydeliggjøre høgskolens profil og bidra til

et løft som forskningsinstitusjon

Han pekte også på at dette var den første styringsdialogen med ny faglig organisering ved 
avdelingen. 

Dialogen vil fokusere på avdelingens utfordringer særlig sett i forhold til disse momentene. 

Studier/internasjonalisering 

Ansvarlig: Studiedirektør 

Studier 

Oppsummering/signaler: 

 BA i paramedic er prioritert av avdelingen, og skisse legges fram for faglig ledermøte
8.5. Det tas sikte på å ferdigstille utredning av studiet i juni og deretter utarbeide
søknad om etablering i høst. I denne sammenheng må avdelingen vurdere hvordan
man skal få på plass tilstrekkelige studieplasser ettersom man i utgangspunktet ikke
kan regne med tildeling av nye studieplasser.

Vedlegg 34
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 Avdelingen ønsker å utvikle en master innen sosialfag, men dette ligger et stykke 
fram i tid. Avdelingen bør foreta en gjennomgang av eksisterende masterstudier før 
nytt studium utvikles.  

 Når det gjelder AIO som masterstudium, vil dette kun være aktuelt i samarbeid med 
andre institusjoner. Avdelingen er i ferd med å bygge opp et forskningsmiljø innen 
fagområdet. 

 Avdelingen bør arbeide med en samordning mellom masterstudiene når det gjelder 
vitenskapelig teori og metode. Det kan også være aktuelt å løfte dette opp på 
institusjonelt nivå med samordning på tvers av avdelingene. Dekanen bes følge opp 
dette. 

 Det er svært viktig at avdelingen har på plass tilstrekkelig kompetanse knyttet til 
master i klinisk sykepleie der det vil bli tilsyn innen to år.  

 Det er viktig at avdelingen i videre strategisk utvikling av studieporteføljen og den 
faglige kompetansen, gjør en vurdering av grunnlaget for å utvikle nye og beholde 
eksisterende masterstudier og at man også vurderer hvordan avdelingen kan dra 
nytte av/delta i en eventuell PhD.  

 Det er viktig at avdelingen sikrer en systematisk oppfølging av resultatene i 
evalueringer herunder Studiebarometeret. 

 Avdelingen må utarbeide en plan for implementering av ny felles rammeplan for de 
sosialfaglige studiene.  

 Avdelingen fremmet et ønske om en elektronisk evaluering av emner.  

Internasjonalisering 

Oppsummering/signaler: 

 Det er nedgang både i utreisende og innreisende utvekslingsstudenter.  
 Avdelingen bygger opp et sterkere internasjonalt team med 30 % ressurs fra hver 

studieretning. Teamet vil også inkludere studentrepresentant og representant fra 
høgskolens Internasjonale team. Målet er å få til en bedre forankring av 
internasjonaliseringen i fagmiljøene og skape tydeligere forventninger om utveksling 
hos studentene. Det arbeides også med å revitalisere avtaler og få på plass nye 
avtaler og få til en bedre synliggjøring av mulighetene.    

 Avdelingen har fortsatt få emner som undervises på engelsk, men det det tas sikte på 
å få i gang et nettbasert prøveprosjekt på fem studiepoeng i høst.   

 Det er viktig at avdelingen også har en klar bevissthet rundt internasjonalisering i 
arbeidet med revidering av studie- og rammeplaner. 

Forskning og utvikling 

Ansvarlig: Forskningsdirektør/prorektor/rektor 

Oppsummering/signaler: 

 Avdelingen oppfordres til å utarbeide en egen forskningsstrategi. 
 Avdelingen gir føringer for innretning av FoU og baserer også tildeling av FoU-tid på 

oppnådde resultater de siste tre år. 
 Avdelingens FoU bør også innrettes slik at deler er relevant for vedtatt PhD-satsing, 

og dette tas hensyn til i en framtidig strategi. Det gjelder også det faglige 
satsingsområdet dersom dette videreføres.  

 Det er viktig at avdelingens ledelse har oversikt over forskningsprosjekter og 
håndteringen av sensitive data til enhver tid, og at tilgjengelig system brukes.    
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Formidling 

Ansvarlig: Rektor 

Oppsummering/signaler: 

 Det er god aktivitet og avdelingen er godt synlig særlig i regionen gjennom fagdager 
og tett kontakt blant annet med kommunene. 

 Mye av formidlingen er koplet til undervisningen.  
 Avdelingen oppfordres til å formalisere kontakten mellom avdelingsledelsen og 

avdelingens representant i FoS-utvalget. Representanten bør sitte i Advisory Board. 
 Avdelingen oppfordres til å etablere fagblogger med utgangspunkt i forskergruppene.  
 Det er registrert relativt få mediebidrag. Avdelingen bør ha stort potensial for å øke 

dette.  
 Avdelingens omsetning når det gjelder EVU er redusert, men har tatt fatt i 

utfordringen blant annet gjennom å utlyse en stilling innen området. Det er viktig at 
avdelingen har fokus på dette og ser på mulighetene for igjen å øke.  

Kompetanse/personal 

Ansvarlig: HR-direktør 

Oppsummering/signaler: 

 Det er utfordringer når det gjelder rekruttering av toppkompetanse, og det gjør det 
nødvendig å bygge kompetanse internt.  

 Til mange av stillingene er det få, men gode søkere. 
 Avdelingen oppfordres til å vurdere å rekruttere internasjonalt.  
 Når det gjelder tilpasning av avdelingens kompetanse inn mot PhD gjenstår en del 

arbeid. Dette vil også være et viktig moment ved nyrekruttering. 
 HR-direktør viste til innføring av meritteringsordning for god undervisning. Avdelingen 

har gode undervisere som benyttes i kollegabasert veiledning og utvikling av 
undervisningsformer. Studentenes tilbakemeldinger er viktige i denne sammenheng.  

 Når det gjelder ny organisering, påpekte avdelingen at det tar tid å få på plass klar 
ansvars- og rollefordeling, men det er en god og åpen tone i den nye ledergruppen. 

 Særlig er det en utfordring å klargjøre programansvarligrollen inn mot studieleder.  
 Avdelingen bør foreta en evaluering av organiseringen i løpet av høsten idet 

erfaringene vil kunne påvirke utviklingen i andre avdelinger. HR bistår gjerne i denne 
sammenheng.   

 Det er viktig at omorganiseringen gir reelle gevinster også økonomisk gjennom blant 
annet bedre resultater.      

Økonomi og IKT 

Ansvarlig: Økonomidirektør/IT-sjef 

Oppsummering/signaler: 

 Avdelingen bør ha oppmerksomhet rundt de avdelingsvise styringsparameterne. 
 Budsjettet for eksterne forskningsmidler er svært lite ambisiøst. Avdelingen 

oppfordres til å tenke mer offensivt her og kople budsjettet tettere opp mot 
søknadsaktivitet og forventede tilslag. 

 Det er grunn til å forvente at det vil bli formulert avdelingsvise mål for eksterne 
inntekter.  
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 Avdelingen bes se nærmere på utnyttelsen av ferdighetssenteret uavhengig av 
eventuell utvidelse.   

 Det er stort fokus på bevertning både i sektoren og fra Riksrevisjonen, og det kommer 
derfor nytt bevertningsreglement.  

 Det er en positiv økonomiske utvikling i avdelingen, men avdelingen må fortsatt 
arbeide for å øke det økonomiske handlingsrommet.  

 Når det gjelder IKT, påpekte IT-sjef at avdelingen følger godt opp. Han viste videre til 
nye nettsider som vil gi avdelingene mer fleksibilitet og større muligheter.  

 Avdelingen opplever uklare ansvarsforhold når det gjelder særskilt utstyr. IT-sjef vil 
følge opp dette og har ambisjoner om å gi avdelingene bedre støtte også når det 
gjelder laboratorier o.l. 

Avdelingens viktigste utfordringer: 

 Internasjonalisering 
 Toppkompetanse 
 Vitenskapelig publisering og koplingen mot tildeling av FoU-tid 
 Nye rammeplaner 
 PhD og avdelingen rolle 
 Gjennomstrømming i masterstudier og utvikling av en eventuell my master innen 

sosialfag. 

HiØs utfordringer: 

 Internasjonalisering og tilstrekkelig støtteapparat 
 PhD-satsingen – påse at de store avdelingene trekkes aktivt inn 
 Utviklingsavtalen – få på plass konkrete samarbeidstiltak 

Rektors og direktørs oppsummering: 

 Det er behov for at avdelingen formulerer en strategi for å sikre at studier, forskning 
og formidling henger sammen. 

 Utvikle tilbudet på engelsk/internasjonalisering 
 Håndtering av forskningsdata 
 Evaluering av ny organisering, trekk eventuelt inn ekstern bistand 
 Viktig at Utviklingsavtalen gir konkrete resultater 
 Ta hensyn til en framtidig PhD ved utvikling av studieporteføljen 
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STYRINGSDIALOG 2019 – avdelingene – referat 

AVDELING: Avdeling for helse og velferd 

DATO: 24.04.2019 

TIL STEDE: Annette Veberg Dahl, Carl-Morten Gjeldnes, Frid Sandmoe, Gaute Storås, 

Henrik Biørnstad, Trine Eker Christoffersen, Jørgen Hovde Grønlund, Terje Grøndahl, Kirsti 

Lauvli Andersen, Stefan Sütterlin, Randi Sommerfelt, Nita Ørmen, Jan-Lorang Brynildsen 

Referent: Kirsti Juliussen 

Innledning 

Fungerende prorektor ønsket velkommen og gikk igjennom opplegget. 

Ny strategisk plan for 2019 – 2022 er et bakteppe for styringsdialogen. 

Studier 

Ansvarlig: Studiedirektør 

Oppsummering/signaler: 

• Avdelingen har gode søkertall til alle bachelorstudiene. For MA i samordning av

helse- og velferdstjenester og MA i psykososialt arbeid er det stabile søkertall, men

søkertallene kunne gjerne vært noe høyere.

• For MA i avansert sykepleie ved kronisk sykdom har det vært en nedadgående trend

for søkertallene. For å skape større interesse for studiet ønsker avdelingen å se på

muligheter for samkjøring mellom MA i avansert sykepleie og AAIO-utdanningene

med mulig endring av AAIO-utdanningene til mastergradsnivå.

• Avdelingen ønsker å se på mer fleksible modeller for MA-studier, slik som NBMU har.

Dette kan gjøre det enklere for den enkelte student å tilpasse studiet til eget behov.

De ønsker å samarbeide med Studieenheten om dette.

• Utviklingsavtalen: Det er det behov for å gjennomgå muligheter for innpassing for å

utvide samarbeidet med andre institusjoner.

• Avdelingen har ønske om å starte BA i paramedic. Det er avklart at førerkortdelen

ikke må inngå i studiet, noe som gjør at studiet kan bli økonomisk bærekraftig.

• Studiepoengproduksjonen er forholdsvis god, men noe lavere enn målsettingen og

det er viktig for høgskolen at studiepoengproduksjonen ikke faller. Avdelingen ble

oppfordret til vurdere tiltak der det er særskilte utfordringer. Avdelingen vurderer et

prosjekt for å sikre god studiekvalitet for store kull og eventuelt samarbeide med

Lovisenberg om dette.

Vedlegg 35
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• MA i avansert sykepleie er mer robust faglig sett mtp. stillingssammensetningen enn 

det som var tilfelle for et år siden. 

• Avdelingen jobber med å legge vitenskapsteori i samme semester for de ulike MA-

studiene for å eventuelt kunne ha en samkjøring. De oppfordrer høgskolen til å 

vurdere om det bør være felles emner i vitenskapsteori og metode for alle MA-studier, 

eventuelt en felles del og en studiespesifikk del. 

• Avdelingen håper at økningen i opptak til vernepleie skal bidra til at kandidatmåltallet 

fra KD kan oppfylles. 

• Studiedirektøren informerte om at avdelingene vil bli trukket inn i forbindelse med 

NOKUTs kommende tilsyn med høgskolens kvalitetssystem. 

• Avdelingen oppfordres til tett oppfølging av resultatene i Studiebarometeret. 

Resultatene blir fulgt opp ved at hver av studieretningene vurderer tiltak basert på de 

ulike utfordringsområdene. Dette gjøres i dialog med studentene. Barnevern følges 

spesielt opp siden skåren har gått ned. MA i avansert sykepleie har også lav skår og 

her ser avdelingen på mulige synergier knyttet til AAIO. De studiene som har høy 

svarprosent skårer ofte bedre. For å få et mer representativt utvalg i 

Studiebarometeret ønsker avdelingen å legge til rette for at studentene ikke er i 

praksis når neste runde av Studiebarometeret skal gjennomføres. På den positive 

siden har skåren for MA i psykososialt arbeid blitt betydelig bedre. 

• Studiebarometeret viser at hovedutfordringene er praksisgjennomføringen, at 

lokalene ikke er gode nok, at det er ønske om flere tilbakemeldinger og at studentene 

ønsker å bli hørt i større grad når de kommer med innspill. Det kan være feilkilder 

knyttet til spørsmål om praksisgjennomføring dersom studentene ikke har startet med 

praksis. I forbindelse med nye studieplaner må organiseringen av praksis forbedres 

og det vil også være behov for nye og mer detaljerte avtaler enn tidligere. Avdelingen 

ser på måter for å bli mer tydelige på når de faktisk gir studentene tilbakemelding. En 

del forhold knyttet til lokaler har blitt fulgt opp allerede. Målinger har vist at 

luftkvaliteten er akseptabel selv om studentene ikke opplever den som god nok 

(spesielt i H3). Det er allikevel viktig å ta signalene på alvor. Kan f.eks. luftkvaliteten 

forbedres ved at studentene går ut i pausene mens det luftes? 

• Avdelingen oppfordres til å vurdere om det kan være hensiktsmessig å benytte 

studentassistenter. 

 

Internasjonalisering 

Ansvarlig: Studiedirektør 

Oppsummering/signaler: 

• Avdelingen har startet et internasjonalt team (30 % ressurs fra velferd og 30 % helse 

+ prodekanene) som jobber særskilt mot Erasmus+. 

• I RETHOS-arbeidet er det konkludert med at utveksling passer best i vårsemesteret. 

• Det jobbes med å gi tidlig informasjon til studentene, helst i 1. semester samt 

informere om gunstig finansiering via Erasmus+. 

• Avdelingen har vært svake på studentmobilitet inn. Kan erfaring hentes fra LU og bør 

det eventuelt tilsettes engelsktalende ansatte? De har p.t. ikke noe engelsk emne, 

men jobber med å få på plass dette selv om det er noe motstand mot dette blant 

enkelte ansatte. Er det hensiktsmessig med et frittstående engelsk emne slik som LU 

har? Det er håp om at RETHOS-arbeidet vil øke motivasjonen for 

internasjonalisering. 
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• Syv ansatte reiste på utveksling i 2018 – fem flere enn i 2017, og utveksling inngår 

som tema i medarbeidersamtalene.  

 

FoU 

Ansvarlig: Fungerende prorektor/forskningsdirektør 

Oppsummering/signaler: 

• Avdelingen har hatt strategiske diskusjoner om FoU, men har ikke ferdigstilt en ny 

FoU-strategi ennå. Det arbeides med å få på plass toppkompetanse og omfordeling 

av ressurser til ansatte basert på prestasjoner. Endring i kriterier for tildeling av tid er 

godkjent av avdelingsstyret og første runde for operasjonalisering gjennomføres nå. 

Dette skal inkluderes i strategi for FoU. Det har blitt gjennomført en «reakkreditering» 

av forskergruppene samt gitt informasjon på tvers av forskergruppene. 

• Avdelingen oppfordres til å holde trykket oppe når det gjelder utvikling av ph.d.. 

Enkeltansatte og forskergrupper bør utfordres. Avdelingen opplyser at 1 av 3 

hovedkriterier i tildeling av FoU-tid er knyttet til ph.d.-utviklingen, og dette er tema i 

alle forskergruppene. 

• Avdelingen oppfordres til å jobbe med sammenhengen mellom sin studieportefølje og 

ph.d.’en. Avdelingen vurderer om tech.phil skal inngå i BA-programmene. 

• Det er etablert fire moduler innen ph.d.-utviklingen, hvor ansatte fra HV er ledere for 

to av modulene. Disse må få avsatt tilstrekkelig tid til å jobbe med ph.d.-utviklingen. 

• Avdelingen er aktiv med å søke eksternfinansiering av forskningsprosjekter. 11 

søknader ble sendt i 2018 og hittil i 2019 er det sendt syv søknader. Avdelingen 

oppfordres til økt fokus på EU-finansiering og jobbe mer med nettverksbygging for å 

øke mulighetene for å få tilslag på søknadene. 

• Avdelingen mener at arbeidet for å forbedre kvaliteten på søknadene har gitt gode 

resultater. Det har i større grad blitt en selvfølge at det er viktig å søke om eksterne 

midler for en del ansatte med førstekompetanse. 

• Avdelingen ble utfordret på om FoU-utvalget fungerer på en hensiktsmessig måte. 

Det har blant annet vært lav møtefrekvens. Avdelingen vil vurdere FoU-utvalgets rolle 

og systematisering av innhold i møtene. 

• Avdelingen ble utfordret på at de bruker langt flere årsverk til FoU enn tidligere (29 

årsverk), mens resultatene ikke har økt i samme takt (ca. 32 publikasjonspoeng). 60 

% publiserer ikke og avdelingen er svært avhengig av enkeltpersoner. Antall som er 

aktive i publisering har økt, antall publikasjonspoeng har gått ned med 8,9 %, antall 

publikasjoner har økt med 9,5 % og andel forfatterandeler på nivå 2 har gått ned fra 

12,3 til 2,1. Avdelingen viser til at det er tidsforskyvning mellom når arbeidet utføres 

og publiseringstidspunkt. Antall personer som publiserer har økt med 30 %. Siden 

mange er førstegangspubliserende publiserer de ikke på nivå 2 ennå.  
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Formidling/samfunnskontakt 

Ansvarlig: Fungerende prorektor 

Oppsummering/signaler: 

• Avdelingen oppfordres til å stimulere flere ansatte til å jobbe med formidling til 

samfunnet, gjerne på nasjonalt nivå. De oppfordres også til å ha en 

formidlingsstrategi i alle forskningsprosjekter og jobbe med å få flere ansatte til å bli 

benyttet som eksperter i media. 

• Ansatte oppfordres til å være aktive med forskningsformidling. Antall kronikker har økt 

(kronikkskrivekurs), mens det ikke har vært god nok effekt fra deltakelse i kurs i 

fremragende forskningsformidling ennå. Avdelingen er aktive med formidling på 

Litteraturhuset og under Forskningsdagene. Det er aktuelt å knytte 

forskningsformidlingen til FNs ulike temadager. Det kan settes betingelser om 

forskningsformidling ved tildeling av FoU-tid. Pt. har ikke avdelingen en plan for å øke 

antall ansatte som benyttes som eksperter i media. 

• Avdelingen har mye å gå på når det gjelder å synliggjøre studentprosjekter i 

offentligheten. Arbeids- og velferdsfag har kronikkskriving som arbeidskrav og det 

kan være aktuelt å innføre et slikt arbeidskrav i andre studier, samt krav om å skrive 

pressemelding om BA- og MA-oppgaver. 

 

Kompetanse/personal 

Ansvarlig: HR-direktør 

Oppsummering/signaler: 

• Avdelingen har mange i kompetanseløp, en grei førstekompetansesammensetning 

og stort sett ok søkning til utlyste stillinger. Det er utfordrende å rekruttere 

toppkompetanse til helsefagutdanningene og det er derfor iverksatt kompetanseløp 

for egne ansatte. Alderssammensetningen har vist seg å ikke bli en så stor utfordring 

som forventet.  

• Avdelingen har en dobbeltutfordring med behov for erfaring fra praksisfeltet samtidig 

som de har behov for første- og toppkompetanse. De jobber med å ha en 

hensiktsmessig balanse også sett opp mot akkrediteringskrav.  

• Hospitering i praksisfeltet har de ikke begynt å jobbe med ennå. 

• Avdelingen har en vei å gå med tanke på digitalisering som hjelpemiddel i 

undervisningen. De har hatt bistand fra PULS i ulike samlinger. De ønsker mer 

support og håper at læringsstøttesenteret kan bidra til å få fart på dette arbeidet på 

avdelingen. Det er behov for fleksible kompetansepakker for de ansatte. Avdelingene 

og HiØ sentralt må jobbe parallelt med dette framover.  

• Endring i forskrift, som trer i kraft fra 01.09.19, stiller bl.a. større krav til 

undervisningsfaglig kompetanse og endrede krav for å bli professor. 

• Avdelingen oppfordres til strammere styring av overtidsbruk og det må skilles mellom 

overtid og «merarbeidsavtale». Overtiden skal avtales i forkant med en konkret avtale 

om det arbeidet som skal utføres. Den enkelte ansatte kan ikke selv avgjøre når det 

er akseptabelt å arbeide overtid (f.eks. etter kl. 20 på hverdager og i helger). HR kan 

gi råd og veiledning. 

• Andelene midlertidig ansatte varierer noe, både ved HiØ og i UH-sektoren for øvrig. 

Også etter lovendringen sommeren 2017. Viktig med fortsatt fokus på å redusere 

antallet midlertidig ansatte. Avdelingen opplyser at de i en del tilfeller trenger å få på 

258



plass ansatte raskt, men at disse stillingene ofte gjøres om til faste stillinger i 

etterkant. 

• Inkluderingsdugnad (hull i CV m.m.) – avdelingen oppfordres til å ha fokus på dette. 

• Avdelingen er i ferd med å evaluere sin organisering og arbeidet skal være ferdig i 

mai med mulig endring enten fra høsten 2019 eller fra januar 2020. Rollen som 

programansvarlig fungerer ikke etter hensikten. Studielederne har for store 

ansvarsområder og for mange ansatte de har personalansvar for. De vurderer om de 

skal ha en organisasjonsmodell med flere studieledere. 

• Prodekan FoU – avdelingen ønsker intern utlysning.  

 

Økonomi 

Ansvarlig: Økonomidirektør/direktør 

Oppsummering/signaler: 

• Det er viktig at avdelingen har god gjennomstrømming for å kunne opprettholde en 

stabil økonomi både for avdelingen og HiØ som helhet. Avdelingen har gjort enkelte 

omstillinger for å sikre god gjennomstrømming. 

• Flere studieretninger har vurdert ressursinnsatsen i studiene. 

• Avdelingen må jobbe for at den bevilgningsfinansierte forskningstiden i større grad 

skal finansieres av eksterne midler og at forskningstiden ikke utvides når man får 

eksterne midler. 

• Ikke vær for nøktern med ressursbruken i 2019, men unngå tiltak som gir varig 

kostnadsøkning. 

• Anskaffelser – det er gjennomført en internrevisjon som synliggjør forbedringsbehov 

for anskaffelsesprosessene. Avdelingen oppfordres til å følge opp reglene for 

anskaffelser over kr 100.000. 

 

Avdelingens vurdering 

De tre viktigste interne utfordringene 

• Omorganisering – få implementert dette – lite motstand internt 

• Gjennomstrømming master – noe bedring, men må jobbe videre 

• Toppkompetanse helse- og velferd, spesielt for 100 %-stillinger 

• Praksisstudier – økte krav til organisering og oppfølging 

• Eksterne FoU-midler 

• Utveksling 

• Kvalitetssystemet – vil kreve en del arbeid 

 

De tre viktigste utfordringene for HiØ 

• Ph.d.-satsingen 

• Kvalitetssystemet – implementering 

• Skaffe gode partnere – vs. å stå alene – ikke være universitet 
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Oppsummering 

Ansvarlig: Fungerende prorektor/direktør 

Kritiske suksessfaktorer, tiltak og oppfølging 

• Studier – synergier MA, samarbeid 

• Praksis - organisering 

• MA SPL – utfordringer søkning og studentevaluering – se nøye på denne 

• Innreisende studenter 

• Studieporteføljen – det må være en sammenheng mellom nivåene 

• Overtidsbruk 

• Publikasjoner på nivå 2 

• Fornuftig investeringsbruk 

• Sårbart at man er avhengig av få personer for forskningsproduksjonen 
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FORELØPIG OPPSUMMERING ETTER EVALUERING AV 

SOLHAUGSEMINARET HØST 2019 

Evalueringen av emne HSBVP10117 19H (oppstartsemnet for barnevernspedagogstudentene høst 
2019) hadde to spørsmål som direkte omhandlet Solhaugseminaret. 

Spørsmålene er: 

3) Tidlig i september ble det gjennomført aktivitetsseminar på Solhaug. Hvor fornøyd er
du med turen og opplegget generelt sett?

svært misfornøyd   □          □          □          □          □ svært fornøyd
1    2  3     4    5 

4) Aktuelle læringsutbytter som ble berørt på aktivitetsseminaret på Solhaug er «Beskrive
hovedelementene i den systematiske arbeidsmodellen» og «Arrangere en aktivitet for barn
og unge». Hvordan vil du vurdere læringsutbyttet ditt på dette to dagers seminaret?

svært liten effekt   □          □          □          □          □ svært stor effekt
1        2        3  4    5 

RESULTAT AV EVALUERINGEN 

51 studenter besvarte spørsmålene. Det er alle studentene som deltok på seminaret. 

Svarene fordelte seg som følger: 

Spørsmål 3 

svært misfornøyd   □          □          □          □          □ svært fornøyd
1   2     3  4    5 

       Antall:    0      1              7        19       24 

       Prosent:    0%            2%    14%    37%         47% 

Oppsummert betyr det at 84% av studentene svarer at det er godt eller svært godt fornøyd med 
Solhaugseminaret på generell basis. Det går ikke fram av spørsmålet hva studentene er fornøyd med, 
svaret speiler en helhetsvurdering av oppholdet og seminaret. 

Vedlegg 36
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Spørsmål 4 

svært liten effekt   □          □          □          □          □   svært stor effekt 
                        1                       2                       3                       4                      5 

 

       Antall:                    1                1                13               23             13 

       Prosent:                 2%            2%            25,5%         45%         25,5% 

 

Oppsummert viser svarene at 70% av studentene vurderer at det har hatt stort eller svært stort 
læringsmessig utbytte av Solhaugseminaret. Andelen som oppgir å ha hatt et middels stort 
læringsutbytte er 25%.  

Som det framgår av svarene er studentene noe mer fornøyd med seminaret generelt sett enn 
vurderingen av læringsutbytte. Det er imidlertid svært få studenter som opplever å ha lært lite og som 
er misfornøyd med seminaret. 
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HSABSV30118 – Kunnskapsbaserte praksiser i spenningsfeltet mellom individ og samfunn 

Evaluering av høst 2018 og vår 2019 

Metoden for evaluering var spørreundersøkelse gjort etter hver gjennomføring. 

Emne 

Sentralt i emne 301 «kunnskapsbaserte praksiser i spenningsfeltet mellom individ og 

samfunn» er å utvikle studentenes evne til å tenke reflektert og kritisk omkring sin fremtidige 

profesjonsutøvelse. I Stortingmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning etterlyses 

større ambisjoner på vegne av studenter, som skal «leve opp til sitt potensial». Studentene 

skal gjennom sin utdanning oppleve å være del av en kvalitetskultur som forbereder dem til et 

arbeidsliv i endring og evne til å tenke nytt:  

I et arbeidsmarked som i stadig større grad preges av høyere kompetansenivå og 

mindre rutinearbeid, er det behov for fagfolk som kan utøve etisk refleksjon, kreativ 

problemløsning og kritisk tenkning, og som kan håndtere kompleks og tvetydig 

informasjon samt samarbeide på tvers av geografiske og faglige grenser. Disse 

generiske kompetansene er i godt samsvar med universitetenes klassiske 

dannelsesidealer. Utdanningen må legge vekt på læring som stimulerer til slike 

ferdigheter. (Meld. st. 16 (2016-2017): 14). 

Stortingsmeldingen etterlyser en kultur for kvalitet. Kvalitetskulturen skal blant annet vokse 

frem gjennom tetter samarbeid mellom kolleger som skal veilede hverandre i arbeidet med å 

skape bedre undervisning. Samtidig etterlyses bruk av mer forskning inn i undervisningen. En 

grunn for den undervisningsbaserte forskningen er at student-lærerrelasjonen blir mer 

interessant og engasjerende, og studentene se betydning av forskning. Men hva er egentlig en 

forskningsbasert utdanning? Det ser ut til å være mange forskjellige tanker om hvordan en 

forskningsbasert utdanning ser ut. I boka Forskningsbasert utdanning? (Kyvik et al. 2014) 

skiller forfatterne mellom 8 typer:  

1) Undervisningen er knyttet til et forskningsmiljø

2) Undervisningen utføres av lærer som driver forskning

3) Undervisning utføres av lærere som driver forskning som er relevant for praksisfeltet

4) Undervisningen bygger på og formilder forskningsresultater

Vedlegg 37
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5) Undervisningen formidler kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetoder 

6) Studentene lærer (om) hvordan forskning utføres og fører til ny kunnskap 

7) Studenten deltar i lærerpersonalets forskningsprosjekter 

8) Studentene ufører sin egen forskning som ledd i utdannelsen 

 

Vi kan muligens tenke på det som en gradering av deltagelse av studenten. Lav deltagelse er 

når undervisningen kun er knyttet et forskningsmiljø. Høy deltagelse er når studenter gjør 

egen forskning, som når de skriver en master eller bacheloroppgave basert på egen data.  

I emnet 301 har vi lagt oss på en lav til middels deltagelse. Emnet «Kunnskapsbaserte 

praksiser i spenningsfeltet mellom individ og samfunn» er et 10 (15) poengs fellesemne for 

vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, og arbeids- og velferdsfag (heretter ABSV). 

Det deltar i rundt 200 studenter i emnet, og har som målsetning å undervise studentene i 

samfunnsvitenskapelige temaer. I dette emnet har vi som underviser etterstrebet å anvende vår 

forskning inn i emnet. Den graden av deltagelse vi krever av studentene er i en 

mellomposisjon av høy og lav. I dette korte kurset har vi ikke mulighet til å engasjere 

studentene i egen forskning. Samtidig har vi som underviser forsøkt å engasjere studentene i 

våre egne forskningsprosjekter, og medfølgende problemstillinger.  

Jeg har skiftet noe retning i emne fra 2016/2017 hvor avvik og annerledeshet var i førersetet. 

Tidligere var emnet mer generelt samfunnsvitenskapelig, og studentene slet med å få grep om 

betydningen av samfunnsvitenskap for deres profesjonsutdanning. Min løsning var da å 

fokusere på «samfunnsavvikere». Tanken var at avvik er noe som alle profesjonene på ABSV 

må forholde seg til, og som derfor er kunne forene studentene. Avvik ble brukt som prisme til 

å undersøke forskjellige sider av samfunnet. En sentral hypotese i emne var at avvik kan være 

en samfunnsproduktiv kraft. Ofte tenker vi på avvik som noe som skal reduseres, avgrenses 

eller fjernes. Gjennom å fjerne avvik får vi et bedre samfunn, er tanken. Gjennom 

forelesningene og seminarene var jobben til studentene å spørre seg hva egentlig avvik er? 

Hvilke rolle spiller avvik i samfunnet? Kan vi virkelig fjerne all avvik? Ønsker vi som 

samfunn å fjerne alt avvik? Og er det i det hele tatt mulig? 

I 2018/2019 har jeg i større grad vektlagt normalitet. Det sentrale argumentet er at alle 

velferdsstudentene på ett eller annet vis alle engasjerer seg i å forvalte det normale og 

unormale på forskjellige måter. «Mysteriet» blir således, så rart vi er normale? 

 

 

Forelesning/seminarmodellen 

Emnet går over fem uker. Hver uke har en mer overordnet tematikk :1) Normalisering 2) 

Institusjonalisering, 3) Integrering, 4) Infrastrukturering, 5) Individualisering. Hver uke har to 

forelesninger og en seminargruppe. Gjennom forelesningene blir studentene presentert for 

analytiske begreper som skal bistå dem i å tenke kritisk og reflektert over egen 

profesjonsutøvelse. Poenget er også at studentene skal kunne dyrke egne teoretiske interesser 

innenfor samfunnsvitenskapelige perspektiver. I seminarene vektlegges selvstendig tenkning, 

hvor studentene selv driver seminarene med utgangspunkt i refleksjonsspørsmål og 

tankeeksperimenter. Målsetningen med kurset, i samsvar med oppgitte læringsutbytter, var å 
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utvikle kritisk tenkning hos studentene. Samtidig hadde vi som målsetning å arbeide med å 

utvikle en kreativ og reflektert holdning til dagens samfunnsinstitusjoner og organisasjoner. 

Introduksjonsteksten 2019 var:  

Emnet har den tentative tittelen «normalisering og annerledeshet». Forelesningene vil være 

særlig opptatt av profesjonenes rolle i å håndtere og forvalte forholdet mellom det normale 

og unormale. Vernepleiere, sosialarbeidere, barnevernspedagoger og velferdsvitere er 

kunnskapsbaserte praksiser med et samfunnsoppdrag som skal bistå mennesker med 

utfordringer til å kunne leve mest mulig normale liv. Men hva er det å leve et normalt liv? 

Hva er det å være avvikende fra normalen? Ofte tenker vi på annerledeshet og avvik som noe 

vi skal redusere, fjerne eller avgrense. Men er det i det hele tatt slik at vi kan fjerne alt avvik, 

annerledeshet og unormalitet? Og er det i det hele tatt ønskelig? Kan vi tenke oss at 

annerledeshet og avvik utgjør produktive og kreative krefter i samfunnet? 

Gjennom de ti forelesningene 2019 ble studentene gitt innsikt i avviksmodellen og tre 

konstruktivistiske perspektiver. De tre perspektivene, kontroll, samhandling og konflikt, ble 

introdusert i hovedsak gjennom Foucault, Goffman og Bourdieu. Forelesningene var i stor 

grad for lesning, i den forstand at de ikke var rene gjengivelser av pensum, men mer 

inspirasjon for videre lesning i pensum. De ti forelesningenes tematikk var:  

 

1. Normal er forsøk på å følge regler (Sørhaug) 

Et organiserende spørsmålet i forelesningene er; hvordan blir vi normale? Spørsmålet om 

normalisering står sentralt i kunnskapsbaserte praksiser som vernepleiere, 

barnevernspedagoger, velferdsvitere og sosialarbeidere. Sosialfaglige intervensjoner i 

menneskers liv tar sikte på å bistå mennesker til å leve et mest mulig «normalt liv». 

Normalisering står sentralt i disse kunnskapsbaserte yrkene. Normal kommer av norma som 

betyr regel. Å bli normal kan forståes som forsøk på å følge regler. De unormale blir derfor 

de som ikke kan eller vil følge regler. Normal/unormal er relasjonelle begreper som gir 

hverandre mening. Når vi omtaler noe som normalt, gir vi også uttrykk for at noe er unormalt. 

Samtidig vil en eller annen offentlighet, et publikum, være omforent om hva som er normalt 

og unormalt. Men det foreligger et utall publikum som er omforent, og samtidig uenige med 

andre måter å følge regler. For å forstå slike regelfølgingspraksiser trenger vi å være 

metodologiske relativister. Metodologisk relativisme innebærer at vi skal etterstrebe å forstå 

andres oppfattelse av virkeleligheten og dere medfølgende regler (og ikke at vi er enige med 

dem). Publikum som er omforente om hvordan vi skal følge regler vil søke å sanksjonere, 

enten i positiv eller negativ forstand, regler de er uenige i. Sanksjonering av andres forsøk på 

å følge regler må undersøkes i bestemte situasjoner. Forelesningen diskuterer hvordan de fire 

elementene (normal/unormal/publikum/sanksjon) danner grunnlag for en refleksjonsmodell 

over normaliseringspraksiser i samfunnet. Samtidig vil vi diskutere refleksjonsmodellen fra et 

relasjonelt, metodisk relativistisk og situasjonelt perspektiv.  

  

2. Å bruke makt for å disiplinere normalisering (Sørhaug) 

Hva innebærer det å bli disiplinert inn i en normalitet? 
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Nasjonalstaten, med sitt tilhørende forvaltningsapparat, er uten sidestykke den viktigste 

organisasjonsformen av samfunn i verden, og den Nordiske velferdsstaten i særlig grad. 

Velferdsstatlig utvikling har skjedd sammen med profesjonene, og det er særlig i 

etterkrigstiden vi så en vekst i profesjoner som vernepleie, barnevern, sosialt arbeid og 

velfersvitenskap. Statsapparatet, og da særlig gjennom profesjoner, påvirker våre hverdagsliv 

på det mest intime, og spiller således sentral rolle i utformingen av avvik og normalitet, 

annerledeshet og likhet. Sosial kontroll og disiplinering spiller en sentral rolle gjennom 

institusjoner, helse- og sosiallovgivning, forvaltningsregler og prosedyrer. Statsapparatets 

forvaltning og kontroll med borgere, utøvd gjennom profesjonene, er både nødvendig og 

ønskelig. Samtidig kan sosial kontroll spinne ute av kontroll, og ende opp med å skade 

befolkningen vi i utgangspunktet skulle beskytte. Hvor går grensen mellom for mye sosial 

kontroll og for lite? Hvilke farlige tendenser kan vi identifisere i vår samtid? Forståelser av 

makt er viktig for å forstå hvordan vi blir disiplinerte og kontrollert. Max Webers klassiske 

definisjon er å få gjennom sin vilje på tross av andre. Weber var i hovedsak opptatt av 

formelle og juridiske former for kontroll. Nasjonalstater var velmenende institusjoner som 

trengte å ha kontroll med befolkningen på forskjellige måter. Et viktig supplement denne 

maktforståelsen ble utviklet av filosofen Michel Foucault som var opptatt av hvordan 

innbyggere blir oppfordret til å kontrollere seg selv. Selvdisiplinering og selvets teknologier 

er viktige begreper som vil bli diskutert i forelesningen.  

 

3. Roller og inntrykkskontroll analysert med utgangspunkt i samhandlingsperspektiv 

(Tonholm og Sørhaug) 

Spiller vi roller i våre hverdagsliv? 

Et kjent Shakespeare sitat er «Hele verden er en scene, og alle menn og kvinner skuespillere». 

Det er særlig sosiologen Erving Goffman som utvikler et sosialteoretisk perspektiv på 

menneskelig samhandling med utgangspunkt i teatermetaforer. Goffman var opptatt av 

hvordan vi mennesker spiller roller i våre hverdagsliv. Roller er regler for hvordan du skal 

handle i relasjon til andre. I Goffmans analyser av hverdagsliv viser han på snedig vis 

hvordan vi mennesker er opptatt av å kontrollere inntrykket andre mennesker får av oss, altså 

inntrykkskontroll. Vi har roller som «fedre», «mødre» etc, men også roller som 

«Høgskolestudent», «Høgskoleansatt» etc. Utøvelsen av roller innebærer å følge bestemte 

regler for hva som er forventet av deg. Utførelsen av roller og medfølgende forsøk på 

inntrykkskontroll kan komme i konflikt. Slike rollekonflikter blir blant annet undersøkt i 

«Pappa i fengsel». Rollen som «pappa» og «innsatt i fengsel» skaper en rekke utfordringer for 

personen som er både pappa og innsatt. Begrepene rolle, inntrykkskontroll og rollekonflikt 

viser vanskelig det kan være å opprettholde en bestemt definisjon av en situasjon. 

Situasjonsdefinisjon peker mot rammene for samhandlingen (interaksjonen). Når rammene for 

samhandling skjer i velferdsstatlige institusjoner som fengsler, sykehjem eller skoler tilbyr de 

en bestemt situasjonsdefinisjon som det til tider kan være vrient å definere seg ut av, eller 

være omforent med, som for eksempel når du er pappa i fengsel. Institusjon kommer fra det 

latinske institutio og betyr å få noe inn i regelstyrte former, og institusjoner er nettopp forsøk 

på å styre bestemte samhandlingsmønstre. Visse er totale institusjoner, gitt at de intervenerer 

i alle sider av innsattes liv (regulering av søvn, spiserutiner, aktiviseringsritualer, etc) og blir 

som sådan totale. Hvordan kan vi forstå den sosiale kontrollen og maktutøvelsen som pågår i 

slike institusjoner? Forelesningen vil reflektere over maktrelasjoner og forvaltningsapparatets 

innvirkning på menneskers liv.  
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4. Rusmisbrukere i offentlige rom (Tonholm og Sørhaug) 

Ekskluderes rusmisbrukere fra det offentlige rom? 

Nylig avslo Slottet kunstneren kunstner Lars Sandås, som har skrevet boka Narkoatlas, å sette 

opp et midlertidig monument til minne om rusmisbrukerne som har holdt til i parken. 

Avslaget peker mot en generell motvilje og fravær av anerkjennelse av rusmisbrukere i 

offentlige rom. Underkjennelsen av rusmisbrukere generelt, og det stigma de kontinuerlig blir 

tildelt i offentlige rom, danner et interessant bakteppe for å forstå gatefotball. Gatefotball 

inviterer inn mennesker med forskjellige utfordringer, blant annet rusproblemer, til å spille 

fotball med hverandre og andre i forskjellige settinger. Gatefotball kan forståes som et 

overgangsritual med bestemte integrerende effekter. Ritualer deles ofte opp i tre faser; 

deintegrering, liminal og reintegrering. Når personen går inn i den rituelle fasen løsrives 

individet fra sin tradisjonelle rolle (for eksempel fra rusbruker til å måtte ta på seg en 

fotballdrakt). Den liminale fasen er mellomfasen, når personen hverken er innenfor eller 

utenfor, og spiller fotball. Reintegreringsfasen betegner retur til samfunnets standardiserte 

roller, muligens med en annen status, eller lik den fasen som individet hadde forutfor ritualet. 

Sentralt er begrepet communitas, som betyr fellesskap. Samfunn består av mange fellesskap, 

men det er uansett viktig at et menneske føler seg som deltager av samfunn på et eller annet 

vis. Fellestrekk ved profesjonene vernepleie, sosialt arbeid, arbeid og velferdsfag og 

barnevern er at dere alle skal arbeide med medlemmer i samfunnet som opplever utenforskap 

eller eksklusjon fra det normale. Altså at de ikke har et communitas. «Rusmisbruk», «psykisk 

utviklingshemning», «arbeidsledighet» eller «ROP-problematikk» er noen av problemfeltene 

dere skal forvalte på vegne av fellesskapet. Og i denne sammenheng blir det viktig å spørre 

seg selv, hvordan kan vi reintegrere disse menneskene inn i et fellesskap. I forelesningen vil 

vi undersøke hvordan tiltak som gatefotball kan påvirke menneskers opplevelse av deltagelse 

i fellesskap. Og ikke minst, hvordan kan man som helse- og velferdsfagsarbeider påvirke slike 

eksklusjonsmekanismer. 

 

5. Opplevelsen av forskjell (Heitman og Sørhaug) 

Hva innebærer opplevelsen av å være lavere i det sosioøkonomiske hierarkiet? 

Etablering av nasjonalstatlige velferdsordninger i etterkrigstiden sikret høyere levestandard 

for store deler av befolkninger fra Norge til Brasil. Samtidig vedvarer en rekke ulikheter som 

gir seg utslag i ulikhet i helse. For eksempel argumenterer Richard Wilkinson i Prisen for 

ulikhet (2007) at samfunn med lav inntektsulikhet har mennesker jevnt over også bedre helse. 

Land som Norge, hvor inntektsulikheten er lav, i kontrast til land som Brasil, vil ha bedre 

jevnt over bedre levevilkår (målt i helse, mentale problemer, kriminalitet). I et 

folkehelseperspektiv argumenterer akademikere for at inntektsulikheter medfører omfattende 

samfunnsproblemer. Og selv om Norge fremstår som egalitært, altså et sted hvor mennesker 

har omtrentlig like rettigheter og muligheter, finner vi store forskjeller rundt om i landet. For 

eksempel er det bydeler i Oslo hvor den gjennomsnittlige levealderen er ti år lavere enn i 

andre, mer velstående bydeler. Stigma er en mulig forklaring på hvorfor mennesker som er 

lavere i det sosioøkonomiske hierarkiet har større sosiale problemer enn andre. Noen 

folkehelseforskere mener at det å oppleve forskjell, altså en relativ ulikhet hvor noen har mer 

enn deg, i seg selv kan føre til en erfaring av motløshet, stresstilstand, angstutløsende og til og 

med depresjon. Med andre ord, på tross av at velferdsstater i dag sørger for at ingen opplever 

sult eller annen direkte nød, så kan menneskers opplevelse av å ikke ha noen sosial mobilitet i 

seg selv undergrave deres selvbilder og selvfølelse til de grader at de blir syke. Vår kollektive 

infrastruktur, altså tilgang til velferdsstatlige tjenester som skoler, sykehus, gamlehjem, 

267



helsestasjoner, idrettsanlegg, kulturtilbud, etter skoletilbud etc. påvirker vår helse og velferd. I 

forelesningen vil vi se på sammenhengen mellom bosted og levekår i Brasil, Vitoria, og 

Norge, Oslo. På tross av at nasjonalstatlige liberalistiske ideologiene forfekter et ideal om at 

vi alle kan bli det vi ønsker, foreligger det en sammenheng mellom oppvekstsvilkår, kapital 

og en persons framtidsutsikter. Forelesningen vil trekke på forskning omkring sosialt arbeid, 

borgerskap og sosial ulikhet i Brasil så vel som fra Norge.  

 

6. Remontering av sosiale problemer (Foss og Sørhaug) 

Hva er et sosialt problem?  

Teknolog og digitalisering skaper nye betingelser for livsstil og hverdagsliv, samtidig som det 

påvirker forholdet mellom klienter/pasienter/brukere og bakkebyråkrater. Bakkebyråkraten 

iverksetter statlig politikk og befinner seg derfor i spenningsfeltet mellom borger og 

velferdspolitiske målsetninger. Vernepleiere, sosialarbeidere, barnevernspedagoger og 

velferdsvitere skal iverksette statlig politikk på bakkenivå, gjennom institusjoner som 

gamlehjem, barnevernshjem, NAV, eller bokstavelig på bakken med rusmisbrukere. 

Bakkebyråkratenes daglige arbeidsrutiner og samhandling med klienter endres som følge av 

lapptopper, smarttelefoner og Ipadder. Dagens forbruk av teknologiske apparater påvirker 

måten menneskers samvær på uante måter, og har en rekke uintenderte effekter det er viktig å 

forstå. Teknologi og digitalisering har enorm påvirkning på hvordan dagens profesjonsarbeid 

blir utført. Skjønn utgjør et sentralt verktøy for helse og velferdsarbeidere. Den beste veien 

for å bistå en klient er ikke gitt på forhånd, og det er nødvendig å tilpasse hjelpen til klienten. 

Samtidig kan byråkratiske systemer analyseres som hegemoniske apparater, altså systemer 

som favoriserer visse grupperinger fremfor andre mennesker. Er det slik at majoritetens 

«normalitet» blir favorisert fremfor de med funksjonshemninger? Hva skjer med skjønnet når 

det innfører teknologiske og digitale løsninger i helse og velferds? Hvordan påvirker 

digitalisering av kommunikasjon med brukere med store sosiale problemer? Hva er 

konsekvensene av digitalisering av vår velferdsstatlige infrastruktur?   

 

7. Kapital og marginalisering (Døving og Sørhaug) 

Hvordan blir du rik? 

Begrepene økonomi og økologi har begge opphav i det Greske begrepet Oikos, som betyr 

husholdforvaltning. Mye av arbeidet helse- og velferdsfagsarbeidere bedriver skjer i folks 

hjem, eller som skal virke som et hjem for klient/pasient/bruker (barnevernshjem, sykehjem). 

Hushold er et sted som deler tak, forbruk, måltider, omsorg og generell velferd sier Døving. 

Helse- og velferdsarbeidere trenger med andre ord ha omsorg for hele mennesket. Kapital er 

ofte beskrevet som oppsparte økonomiske ressurser, men kan også beskrives som sosiale og 

kulturelle ressurser. Forskjeller i tilgang på ulike former for kapital kan fungere som en 

samfunnsdifferensierende faktor. Når det kommer til arv, så dreier det seg ikke bare om å arve 

økonomiske ressurser, men også andre former for kapital. Sosial ulikhet er knyttet til ulike 

former for kapital. Fellesnevneren for disse kapitalbegrepene er at det dreier seg om oppsparte 

ressurser som forvaltes ulikt. Forelesningen vil diskutere forholdet mellom økonomisk, sosial 

og kulturell kapital, og antyde deres analytiske potensial for å forstå «Voksne barn» i Norge. 

 

8. Når innvandring fører til endring i livsstil (Sørhaug) 
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Hvordan blir vi integrerte? 

Hva gjør noe livsstiler til annerledes og avvikende, mens andre er normale? Klær, seksuelle 

disposisjoner, religiøse forestillinger eller helsepraksiser er livsstiler. Livsstil ble teoretisert av 

Max Weber, hvor han var opptatt av forholdet mellom livsførsel og de stiliserte mønstrene de 

utformet seg gjennom. Stilen vi fremfører våre live gjennom er dynamisk og i konstant 

utvikling. Endringer i livsstil viser hvor dynamisk vårt forhold til annerledeshet og avvik er. 

Livsstil knyttet til seksualitet, rus eller trening avtegner et vedvarende forandrende normativt 

landskap. Lovgivning, holdninger og offentlige diskusjoner har endret seg betraktelig. 

Samfunn, altså denne sammenkomsten, er dynamisk og prosessuell, og endrer seg hele tiden. I 

forelesningen vil vi blant annet se på nederlandske livsstilstilflyttere og hvordan de opplever 

det norske samfunnet.  

 

9. Psykiatrisering som kulturmønster (Eriksson) 

Hvilke konsekvenser har dagens overflod av psykiatriske diagnoser på folkehelsen?  

For Søren Kirkegaard, den gamle danske filosofen, var lidelse en integrert del av menneskets 

eksistens. I dag ser det ut til at eksistensiell lidelse er blitt gjort til et avvik og sykeliggjort. I 

sin samfunnsdiagnose peker Eriksson på psykiatrien. Eriksson utforsker psykiatrien som et 

kulturmønster med sin egen logikk, hvor diagnostisering av samfunnsborgere har hatt en 

enorm vekst. Eriksson og andre er opptatt av at normal eksistens lidelse blir sykeliggjort og 

blitt gjenstand for psykiatrien. At psykoterapiindustrien, ledet av psykologer og psykiatere, 

gjør normale menneskelige tilstander som sorg over dødsfall, depresjon over å miste 

kjæresten, stress på jobb eller angst for å ikke lykkes, til sykelige tilstander, har enorme 

konsekvenser for folkehelsa. Eller som en lege kommenterte i media, når over halvparten av 

Norges befolkning har en psykisk lidelse, så trenger vi å spørre oss om det er noe galt med 

diagnostiseringsapparatet. For diagnostiseringer har tilbakeføringseffekter, altså en 

stemplingseffekt. Å få diagnosestempel som voksen ADHD kan påvirke hvordan andre 

forholder seg til deg, og kan ha tilbakeføringseffekt på personen som har fått diagnosen. 

Eriksson gjør den vitenskapelige disiplinen psykiatri til gjenstand for empirisk undersøkelse. 

Et sentralt problem er at en mengde sosiale problemer blir gjort om til diagnoser som skal 

medikaliseres og behandles, fremfor å søke alternative løsninger. En sosiokulturell analyse av 

psykiatriens hegemoni når det kommer til menneskers eksistensielle lidelser åpner for en 

alternativ måte å forstå folks psykiske helse. 

 

10. Individdyrking som fører til identitetskrise (Sørhaug) 

Er dyrkingen av individet en grunn til vår samtids identitetskrise? 

Hvordan kan vår samtids krav om selvrealisering generere avvik? Mange opplever de ikke 

greier å henge med å jaget etter å «bli noe». Å gå på fest i dag og si du er sosialklient vil for 

mange oppleves som særdeles ubehagelig. Individer som ikke greier å tilfredsstille krav om å 

være «lykkelig» og «vellykket» kan oppleve seg sykeliggjort. Psykoterapiens besettelse med 

diagnostisering kan i seg selv være en viktig avviksskapende kraft, argumenterer Rikard 

Eriksson. Det foreligger et misforhold mellom krav og forventninger som mange unge (og 

eldre) føler seg presset av. Forelesningen vil diskutere noen av vår samtids paradokser, som 

for eksempel det at når så mange som 50% av Norges befolkning opplever en eller annen 

psykisk lidelse gjennom sitt livsløp, er det ikke da blitt normalt å ha en psykisk lidelse?  
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Seminarene er organisert etter studieretning. Grunnen er at de felles forelesningenes til dels 

abstrakte teoretiske begreper trenger å bli satt i arbeid for at studentene skal kunne benytte seg 

av dem. Slik jeg ser det er det da hensiktsmessig at seminarene blir brukt til å anvende seg av 

de analytiske verktøyene de har lest og hørt om på forelesning. Studentene vil bare lære de 

analytiske begrepene i den grad de er i stand til å sette dem i arbeid.  Seminarene blir gjerne 

organisert ulikt avhengig av seminarlederne. Noen bruker dokumentarer knyttet opp til sosiale 

problemer, og så ber studentene jobbe med analyser i etterkant. Andre har mer tradisjonell 

seminarundervisning, hvor studentene får en introduksjon, så blir de organisert i grupper som 

jobber med problemstillinger, med plenum til slutt hvor problemstillingene blir diskutert. 

Seminarene 2019 hadde følgende generelle introduksjon, med påfølgende 

refleksjonsspørsmål:  

 

Normalisering 

Normal er ikke noe man er, men noe man blir. Normalisering peker mot en aktivitet, en 

gjøren, en praksis. Normal kommer fra ‘norma’ som betyr regel. Samfunnsvitenskapelige 

teorier og analyser er rettet mot å forstå menneskers samhandlingsregler. De grunnleggende 

spørsmålene i samfunnsvitenskap dreier seg nettopp om hvorfor mennesker handler som de 

gjør. Hvilke samhandlingsregler finnes, hvor kommer disse reglene fra og hvorfor endres de, 

er noe sentrale spørsmål som vi trenger å henvende oss til. Kunnskapsbaserte praksiser som 

vernepleie, barnevern, sosialt arbeid og velferdsviter utøver sitt yrke i spenningsfeltet mellom 

individ og samfunn. I møte med mennesker (pasient, klient eller bruker) retter slike 

kunnskapsbaserte praksiser seg mot å gjenopprette en normalitet. Denne normaliteten kan 

dreie seg om å få en jobb, bli integrert i et lokalsamfunn, å lære seg tilstrekkelig med regler 

for å kunne samhandle med andre mennesker, eller få bistand til å finne et sted til å bo. Alle 

disse aktivitetene – å jobbe, samhandle, bo – knyter seg til noen sett av allment aksepterte 

normer i det norske samfunnet. Og det er når et individ, av forskjellige grunner, ikke greier 

tilfredsstille regler som folk er mer eller mindre omforent, at de kunnskapsbaserte praksisene 

trer inn - for å kunne bistå og hjelpe mennesker til å tilfredsstille normaliseringspraksisenes 

krav.  

Forslag til diskusjon: 

1) Men hva normalt, og hvorfor er noe definert som normalt, mens noe annet ikke er 

normalt. Hvordan blir noe normalt?  

2) Hvordan kan du si at forholdet mellom normal/ordinær/vanlig og 

unormal/avvik/annerledeshet kommer til uttrykk i din profesjon? 

3) Hvordan fungerer nasjonalstater? Hvem er invitert inn, og hvem er ekskludert, og hva 

er premissene for slike mekanismer? 

4) Diskuter refleksjonsmodellen normal/unormal/publikum/sanksjon. Fungerer den eller 

ikke? Hvordan? 

5) Hva er forholdet mellom avvik og normalitet? Hvordan beveger helse- og 

velferdsarbeidere seg mellom disse sfærene?  

6) Hvordan er dere som helse- og sosialfagsarbeidere gjennom deres profesjon involvert i 

å skape mønsterborgere? 
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7) Hvordan mener Vågan og Grimen at profesjonene er tett sammenvevd med det statlige 

maktapparatet? Hva er utfordringen? 

8) Hva er spenningsfeltet mellom individ og samfunn, og hvordan kan vi studere denne 

relasjonen med utgangspunkt i kunnskapsbaserte praksiser? 

9) Hva er særegent med «annerledeshet på norsk»? Gir det mening å si at nordmenn har 

kulturspesifikke måter å være avvikere på? 

10) Hva skjer med faglig skjønn i et byråkratisk system som dyrker standardisering og 

individualisering? 

 

Institusjonalisering  

Det latinske for institusjon er institutio, og betyr å innrette, mens institutum er innretning. I 

samfunnsvitenskapen betyr begrepet institusjonalisering å få noe inn i faste regelstyrte former. 

Institusjonalisering kan dermed forståes som en ritualisering og formalisering av samhandling 

mellom mennesker og deres omgivelser. Samtidig skjer det en inskribering av 

handlingsmønstre gjennom arkitektoniske utforminger (som for eksempel sykehus, fengsel 

etc). Institusjoner er organiserende enheter som gjennom regler for holdninger og handlinger 

skaper orden og system i samfunnet. Offentlige institusjoner som sykehjem, fengsler og 

psykiatriske anstalter ha en rekke etablerte regler for sin virksomhet, samtidig som ansatte 

hele tiden må utvise skjønn. Samfunn, forstått som sammenkomster av mennesker består av 

sett av instituerte samhandlingsformer. Instituering, eller institusjonalisering, betyr at det 

etableres regler for hvordan møtene skal foregå, hvor og med hvilke medlemmer. Institusjoner 

er sosio-materielle ansamlinger av nedskrevne regler, bygninger, arkitektur, utstyr, ansatte 

med bestemte utdannelser etc. Poenget er at nasjonalstatlig velferd- og omsorgsansvar er 

fordelt over et stort antall institusjoner i samfunnet. Videre, det er gjennom institusjoner 

begreper får makt (for eksempel gjennom diagnostisering). De formes muligens på avstand, 

men får friksjon gjennom institusjonene som iverksetter helse og sosialpolitikk. 

Kunnskapsbaserte praksiser vil alltid utspiller seg i en eller annen institusjon, formell eller 

uformell. Institusjoner kan forståes som manifestasjoner av kunnskapsbaserte velferdsstatlige 

praksiser. 

Problemstillinger: 

1) Kan dere gi eksempler på en institusjons evne til å organisere menneskers hverdagsliv, 

og hvordan de får det til? 

2) Hvordan lages velferd, og hvilken rolle har makt i denne velferdsproduksjonen?  

3) Gi eksempler på forskjellige velferdsstatlige institusjoner. Hvordan er disse 

institusjonene involvert i å veve seg inn i våre liv? 

4) Disiplinering, institusjonalisering og makt henger tett sammen. Diskuter 

sammenhengen med utgangspunkt i egen profesjon. 

5) Hvordan kan institusjoner virke inkluderende eller ekskluderende for 

brukere/klienter/pasienter? 

6) Gi eksempler på hvordan krav om effektivisering, registrering og andre 

styringsmekanismer kan gå ut over evnen til å gi god velferdsfaglig tjenester. Kan 

institusjonalisering av arbeidsrutiner og regler som fremmer effektivitet (NPM) gå på 

bekostning av velferdsinstitusjonens opprinnelige mål? 
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7) Hvordan kan bruker-med-virknings perspektivet være en fraskrivelse av ansvar? Er 

det slik at helse og velferdsprofesjonenes interesser kan være i konflikt med 

brukernes/klientenes/pasientenes interesser? 

8) Gi eksempler på en velferdsinstitusjon som dere kjenner. Hva er positive-negative 

trekk ved institusjonen? 

9) Hva er merkelappteori (labeling theory), og hvordan står denne teorien om 

refleksjonsmodellen av normal/unormal/publikum/sanksjon? 

Integrering 

Integrare er latinsk og betyr «å gjøre fullstendig, å fullføre». Integrering er da et begrep som 

peker mot å gjøre noe helt, å gjenopprette en tilstand som i utgangspunktet var fullstendig. 

Integreringsproblematikken, analysert bredt, henvender seg til det grunnleggende spørsmålet: 

Hva er det som gjør samfunn mulig? Hva er det som holder sammenkomsten av mennesker, 

institusjoner, gjenstander og lokaliteter sammen? Tillitt og sosial kapital blir ofte trukket frem 

som sentralt, langsmed makt og autoritet, for å holde samfunn sammen. Integrasjon i 

samfunnsvitenskapelig sammenheng vil derfor dreie seg om diskusjoner om hvordan 

samfunn/sammenkomster blir til, og i hvilken grad de henger sammen. Ofte blir begrepet 

integrering brukt om innvandring, og ikke minst behovet for å føye annerledeshet inn i en 

større, allerede integrert helhet. Diskusjonen rundt migrasjon og kultur dreier seg derfor ofte 

om at utenforstående forstyrrer en foreliggende harmonisk helhet. I en videre 

samfunnsvitenskapelig diskusjon kan integrasjonsbegrepet også omhandle integrering av 

kvinner, homoseksuelle, kriminelle, fattige, funksjonshemmede og psykisk 

utviklingshemmede. Samfunnsvitenskapen bruker da integrering om hvordan ulike deler eller 

entiteter inngår og passer inn i et større samfunn. Hvis vi tenker oss samfunn, eller 

sammenkomster som prosesser som kontinuerlig utfolder seg, så er det særdeles interessant å 

se på hvordan delene eller entitetene i prosessene passer sammen – og ikke passer sammen. Å 

ikke være medlem av noe eller noen regulære sammenkomster kan føre til at man blir kalt 

usosial. Institusjonalisering kan for eksempel være en form for isolering og «de-integrering»: 

Fengsel, psykiatri, sykehjem er eksempler på institusjoner som avgrenser seg fra samfunnet. 

Slike institusjonelle avgrensede sammenkomster utgjør selvfølgelig egne sosiale fellesskap 

med egne koder og samhandlingsformer, og kan sies å utgjøre «samfunn i samfunnet».  

 

Tematikk til diskusjon:  

1) Diskuter forskjellige inkludering/ekskluderingsmekanismer som finnes for en utsatt 

gruppe.   

2) Hva er diskriminering og hva har dette med integrering å gjøre? Hvordan står dette i 

relasjon til sosial kapital og communitas? 

3) Forklar sammenhengen mellom sosial kapital og helse. Hvilke samfunnsmessige 

forhold styrker/svekker sosial kapital? 

4) Hvordan kan interesseorganisasjoner og sosial nettverk av rusmisbrukere fungere som 

arene for å produsere sosial kapital? 

5) Hvordan definerer/beskriver vi fattigdom, og hvordan kan denne «tilstanden» 

betraktes som et avvik? 

6) Hvilke prosesser definerer hva som kjennetegner det vi betrakter som fattigdom, og 

når og i hvilke situasjoner blir fattigdom sett på som negativt avvik? 

7) Diskuter avvikets ABC (attitudes, behaviour, conditions) i forhold til det unormale, 

abnormale, eller avvikende innen egen profesjon  
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8) «Fattig», «funksjonshemmet» etc. er typer merkelapper som har konsekvenser. 

Hvordan medierer dere som profesjonsstudenter slike merkelapper? 

9) Hvilke større samfunnsmessige mekanismer er med på å integrere evt. ekskludere 

funksjonshemmede? Bruk eksempler. 

10) Trenger vi typer av overgangssamfunn, jevnfør rehabilitering innen totale institusjoner 

og senere integrering i «storsamfunnet» 

 

Infrastrukturering 

I samfunnsvitenskapen står begrepet sosial struktur sentralt. Struktur (structura) betyr 

sammenføyning eller bygning og sosial (socius) betyr samvær. Sosiale strukturer henviser da 

til de måtene mennesker er sammenføyd i samfunnet. I nyere samfunnsvitenskap er 

infrastrukturens betydning for å forstå samfunn blitt viktigere. Infrastruktur skal forståes vidt, 

og omfavner de materielle, teknologiske og økonomiske strukturelle forhold menneskene 

lever sine liv langsmed og gjennom. Elstad kaller det «kollektiv infrastruktur». Både det 

sosiale, så vel som det materielle, har betydning for våre kunnskapsbaserte praksiser. Det vi 

kan kalle sosio-materielle praksiser, og som her omtales som infrastrukturering, er integrert i 

mellommenneskelige relasjoner. En viktig grunn til at vi trekker frem «infrastruktur» som et 

eget fenomen er at vi ønsker å gjøre oppmerksom på hvordan bygninger, teknologier, interiør, 

gjenstander og lokaliteter er sammenvevd med samfunn. Denne vendingen mot materielle 

betingelsers samfunnsbetydning kalles også for nymaterialismen. For eksempel snakker Ingun 

Moser om organisasjonsmoduser, hvor ulike former for livsstiler og livsformer blir generert 

gjennom velferdsstatens institusjoner. Skal vi forstå en institusjon som et fengsel vil 

infrastrukturen være sentral for å forstå hvordan mennesker samhandler. Innsatte vil ha klare 

begrensninger på hvor og hvordan de kan bevege seg innad i institusjonen. Ansatte vil på sin 

side ha andre bevegelsesmuligheter. Likeledes, den arkitektoniske utformingen av en 

sykehjeminstitusjon vil legge føringer på hvordan beboere, pleiere, frivillige og besøkende 

pårørende samhandler. Beboeres hverdagsliv og sosiale liv må sees også i sammenheng med 

arkitekturen. Har beboerne enkeltrom eller dobbeltrom? I så tilfelle, synes de det er 

ubehagelig å ha besøk av sine barn og barnebarn i et rom som er mer utformet som et 

sykehusrom? De intime, koselige kvalitetene vi ofte assosierer med et hjem blir ofte borte i et 

sykehjem. Videre kan vi se klart hvordan vår kollektive infrastruktur (velferdsstatens effekter) 

har påvirkning på livsstil, forbruk, bo-situasjon og helse.  

Refleksjonsspørsmål: 

1) Hva er sammenhengen mellom helse og livsstil, og hvordan spiller posisjonering i det 

sosioøkonomiske hierarki inn? Gi eksempler 

2) Hvordan er helse- og sosialpolitikken involvert i å organisere og skape forestillinger 

om avvik og normalitet? 

3) Hvordan foregår organisering av normalitet? Hvordan kan man bli «gjort» unormal? 

4) Vestlige velferdsstater etterstreber i stor grad å utjevne helse- og sosioøkonomiske 

ulikheter. Hvordan spiller vår «kollektive infrastruktur» (Elstad om den neo-

materialistiske tilnærmingen) en sentral rolle her?  

5) Hvorfor har noen en sunnere livsstil enn andre? Finnes det en sammenheng mellom 

infrastruktur, folkehelse, livsstil og kapital? 

6) Hvordan kan institusjoners infrastruktur (bygninger, teknologier, arkitektur, interiør) 

påvirke menneskers samhandling? Gi eksempler fra institusjonsverdenen.  
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7) Er det slik at mennesker velger sin egen livsstil og står til ansvar alene for den, eller er 

det andre faktorer utover fri vilje som har betydning? 

8) Hvordan kan din posisjon i det sosioøkonomiske hierarkiet ha betydning for din helse? 

Hvordan kan fattigdom spille en rolle? 

9) Hvordan kan en persons plassering i det sosioøkonomiske hierarkiet påvirke personens 

evne til å leve med funksjonsnedsettelse? 

10) Hva betyr det at funksjonshemning er noe som skapes, ordnes og organiseres 

gjennom samfunn og velferdsstatens institusjoner? Gi eksempler.   

Individualisering 

Individ betyr udelelig (In-divid), og går opp i en bestemt forståelse av hvordan «mennesker» i 

vestlig kulturhistorie er skrudd sammen. Forestillingen om mennesket som et selvstendig, 

selvbestemmende, selvkontrollerende, omsluttet individ har dype røtter i vår kristne 

kulturhistorien. Men er vi så selvstendige som vi tenker oss? For lenge side diagnostiserte 

Emil Durkheim at samfunnet ville dyrke individet, og det har han langt på vei fått rett i. 

Michel Foucault argumenterte for «the death of man». For han var kategorier «mennesket» og 

«individ» nye kulturhistoriske fenomener som ville ha begrenset levetid. Vi skal utforske 

hvordan vi er satt sammen som mennesker, hvordan vi faktisk er satt sammen gjennom andre 

mennesker. Relasjonsnettverket vi er del av sier noe om hvem vi er som sosiale vesener. Hvis 

samfunn betyr sammenkomst, og individ betyr udelelig, så står vi strengt tatt ovenfor et 

paradoks: Sammenkomsten forteller oss at mennesket er alltid delvis forbundet med 

hverandre. Er vi ikke også divider? Det er her vi skal være for å forstå hverandre. Sosialt 

arbeid, barnevernspedagoger, arbeids- og velferdsfagsvitere eller vernepleier, er en 

kunnskapsbasert praksis om hvordan mennesket som et sosial vesen befinner seg i et 

spenningsfelt mellom individ og samfunn. Profesjonsbegrepet blir brukt for å fremheve at 

dette er yrker som krever en utdannelse som gjør en personen kvalifisert til å engasjere seg i 

en bestemt arbeidspraksis.  

 

Tematikk til diskusjon:  

1) Hvordan skilles person og sak, og hvorfor er dette en så sentral del av vår statlige 

styrings- og forvaltningsmekanismer? 

2) Hva er konsekvensene av å isolere problemer/livsutfordringer til individer forstått som 

selvstendige og lukkede entiteter? Hva betyr det å individualiser personlige 

utfordringer/problemer? 

3) Hva betyr «kunnskapsbaserte praksiser»? Hvordan kan profesjoner som sosialt arbeid 

være med på å forme individer og samfunn? 

4) Hvordan fanger vi inn spenningsfeltet mellom individ og samfunn? Hva betyr dette 

spenningsfeltet?  

5) Hva mener Runar Døving i Voksne barn at «I Skandinavia er det en klar 

individualistisk ideologi, løsrevet fra slekts- og klansbånd, som forventer oppdragelse 

til selvstendighet»?  Hvordan arbeider din helse- og sosialfagsprofesjon med å gjøre 

mennesker til selvstendige, selvhjulpne individer? 

6) Hvordan utøves relasjonsmakt gjennom profesjoner? Hva betyr det at profesjonene må 

kjempe for sin autonomi? 
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7) På hvilke måter er profesjonene involvert i å utøve makt i sin arbeidshverdag, og 

hvordan kan denne makten være produktiv? 

8) Er mennesker autonome individer eller er vi vevd inn i relasjoner med andre 

mennesker? Oppstår det dilemmaer her? 

9) Eriksson diskuterer hvordan psykiatri og medikalisering ekspanderer og har enorm 

innflytelse på menneskers liv. Hva er problemet? 

 

 

 

Evalueringen 

I årene 2018/2019 har jeg i siste forelesning bedt studentene svare på en undersøkelse i 

Canvas.  Undersøkelsen har vært tilgjengelig fra mandag til fredag siste undervisningsuke. 

Undersøkelsen består av seks påstander med graderingene helt enig, enig, midt på treet, uenig, 

helt uenig. Det siste spørsmålet åpnet for kommentarer. 

1) Seminarene har fungert bra 

2) Kombinasjonen med felles forelesning og fagspesifikke seminarer har fungert bra 

3) Jeg har lært å tenke kritisk og blitt mer reflektert når det gjelder profesjonenes rolle i 

samfunnet 

4) Lærestoffet har vært motiverende 

5) Jeg har opplevd at forelesere har gjort det mulig for meg å delta i en faglig dialog 

6) Jeg har opplevd at seminarlederne har gjort det mulig for meg å delta i en faglig dialog 

7) Andre/ufyllende kommentarer 

 

Forelesningene har fungert bra: 

 

2018 
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2019 

 

 

 

 

Svarene er mer eller mindre like for de to årene. Generelt ser det ut som om studentene er 

over gjennomsnittlig fornøyd.   

 

276



Seminarene har fungert bra 

 

2018 

 

 

2019 
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Seminarlederen er viktig med tanke på å bistå studentene med å oversette kunnskapen for 

studentene til egen profesjon. Det er noe er misnøye med seminarene, men fremdeles over 

gjennomsnittet.  

 

 

Kombinasjonen av forelesning og seminarer har fungert bra 

 

2018 

 

 

 

2019 
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I det store og det hele har det fungert bra med kombinasjon av forelesning og seminar.  

 

 

I dette emnet har jeg lært å tenke kritisk og reflekter omkring profesjonenes rolle i samfunnet 

 

2018 
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2019 

 

 

 

Også ganske likt over disse to årene. Det som er interessant er at mange melder at de er blitt 

bedre til å tenke kritisk og reflektert.  

 

 

 

Lærestoffet har vært motiverende 

 

2018 
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2019 

 

Studentene har uttrykt misnøye med at mye av pensum er på engelsk og at det er vrient å 

forstå. Usikker på i hvilken grad dette skal utløse noen endring.  

 

 

Jeg har opplevd at forelesere har gjort det mulig for meg å delta i en faglig dialog 

 

2018 
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2019 
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Jeg har opplevd at seminarlederne har gjort det mulig for meg å delta i en faglig dialog.  

 

2018 

 

2019 

 

 

Også her er studentene ganske fornøyde.  
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Andre utfyllende kommentarer:  

 

 

 

Kommentarer på evaluering  

 

2018 

 

1) For mange profesjoner. Ønskelig med mindre grupper 

2) Synes det var få forelesninger til en eksamen på 15 stp 

3) Flotte forelesninger med mye engasjement 

4) Jeg syns forelesningene dette emnet har vært veldig bra og engasjerende 

5) Etter hva jeg har forstått selv og blant medstudenter tror jeg det ville vært nyttig å hatt 

tre forelesninger helt i starten av emnet hvor de tre perspektivene (i sammenheng 

foucault, bourdieu og goffman) gjennomgås nøye, og deretter forelesninger med slike 

temaer vi har hatt (fattigdom, mental helse ol.). jeg setter personlig stor pris på når 

foreleserne bruker powerpoint for ryddighet, og at denne legges ut i ettertid slik at man 

kan se på den sende og i større grad huske hva som ble sagt. det blir veldig rotete når 

det skrives på tavla uten struktur, og når foreleseren har for mange digresjoner blir det 

vanskelig å holde fokus på det egentlige tema 

6) Det har vært et generelt tungt emne, da jeg syns det har vært vanskelig å trekke 

sammenhenger. Temaet som har stått oppført på undervisningsplanen synes jeg også 

til tider ikke har stått til det som har blitt forelest om. Blandt annet i forelesningen om 

rus, følte jeg det ble mye om andre ting enn hva jeg kanskje hadde sett for meg. 

Christian er en dyktig foreleser, det er bare synd at emnet i seg selv ikke har vært 

interesangt for min del. 

7) Det eneste jeg synes har vært veldig dumt i dette emnet er tidene for forelesningene. 

1,75 time per dag har vært for lite - hadde det vært en ide å slå sammen de to dagene 

til en? Det er fryktelig kjedelig for oss som bruker lenger tid enn dette på å komme seg 

til og fra skolen. 

8) Lite bidrag fra oss studenter, både i forelesninger og seminarer, men hadde forventet at 

flere bidro på seminarer hvor vi er færre. Dette gjør at utbyttet av refleksjon blir 

dårligere da det kommer fram få tanker, innfallsvinkler og mulige diskusjonstemaer.  

9) Denne undervisningsformen vi har hatt i dette emnet, har passet meg perfekt. 

Seminarene har hjulpet meg til å sette teori tettere opp mot praksis. Fantastiske uker!! 

10) Synes ikke det blir trukket nok teori fra goode inn i forelesningene. det er også mye 

pjatt og tull 

11) Jeg har gledet meg hver gang til dine forelesninger. Kjempe interessant! 

12) For min del har dette emnet fungert bra. Jeg liker å lese engelsk, men er litt kritisk til 

at all undervisninig i emnet skal være på engelsk, fordi det ikke bare er eldre studenter 

som kan ha problemer med å tilegne seg fagstoff på engelsk. Jeg skjønner 

intensjonene bak forslaget, men tenker det holder at litt faglitteratur er på engelsk. 
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Man bør ha i tankene at det kan føre til at man mister noen viktige nyanser pga av 

språkproblemer/ misforståelser, noe jeg ser på som uheldig. Selv om jeg liker å lese 

engelsk, ser jeg at det tar lengre tid å lese fagstoff på engelsk. 

13) Seminaret for VPL som ble gjort i form av diskusjonspanel var bra. ellers har jeg ikke 

fått noe ut av seminarene 

14) Dette emne har inneholdt veldig mye, og jeg opplever at det blir for overfladisk og 

flytende når vi skal ta for oss så mye. Må knyttes mer til barnevern. Dette er 

komplisert stoff, og den engelske boka gjør det ikke lettere 

15) stort klasserom, vanskelig å konsentrere seg. 

16) Det har vært altfor mange studenter på et rom, og det fungerer dårlig når tre 

profesjoner skal ha samme forelesning og emne. Det vil alltid være noe som ikke 

treffer, og for barnevern har MYE vært repetisjon. Demotiverende å komme på 

forelesninger når vi har hatt et halvt år med akkurat det samme før, og samtidig må 

føre fravær dersom vi ikke møter opp. For min del har jeg ikke fått noe ut av dette 

emne 

 

 

Kommentarer 2019 

 

 

1) Kanskje ha noe som er litt mer relevant for velferdsvitere. Mener at det blir for mye 

fokus på andre yrkene. 

2) Det som blir skrevet på tavlen var vanskelig og utydelig skrevet. Foreleserne bør 

snakke saktere og det treng å gjøre noe med mikrofonene siden de ikke funker helle 

tiden. Begrepene var så pass mange at det burde vært en bedre struktur når de ble 

presentert. Det ble lett forvirrede og uoversiktlig. 

3) Opplegget dette emnet var altfor teoretisk og svevende - jeg savnet en praktisk 

tilnærming til stoffet. Feks kunne man ha invitert mennesker som var brukere, 

stigmatisert, funksjonshemmet etc - for å fortelle hvordan de opplever møtet med nav, 

med institusjoner, med samfunnet generelt etc. Slik forelesningene var lagt opp var det 

vanskelig å se hvordan man kunne knytte stoffet opp mot profesjonsutøvelsen - vi fikk 

få eksempler fra «det virkelige liv» Det hele ble lite tilgjengelig. Seminarene fløt ofte 

ut i diskusjoner om temaer som ikke var særlig relevant. 

4) Engasjerende forelesere, emneansvarlig som har stilt krav til oss som studenter, 

oppfordret til deltagelse, inspirert til refleksjon. Seminarene har vært en påminnelse 

om at vi må lese, sette oss inn i stoffet. Mange begreper som skal inn- mange 

fremmedord, men det er vel en del av det akademiske gamet.  Fra testene i 

kvantitativ/kvalitativ forskningsmetode savner jeg at vi ikke kunne se hva vi svarte 

feil. en forutsetning for å lære av det. 

5) Forelesningene har vært litt flytende. Savner konkretisering av teorier. Mye 

historieleksjon uten eksempler fra nåtid. 

6) Jeg går selv vpl, og synes generelt seminarene har gitt meg lite, både grunnet alt for 

god tid til å diskutere i grupper og at jeg selv blir ukomfortabel ved å fremføre foran 
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klassen (da vi har mange kverulanter i vår klasse). Det siste seminaret før eksamen, 

hvor vi fikk en vikar som virket veldig ukjent og usikker var litt dumt... (jeg og kan 

forstå at det er sykdom og omrokkeringer, men dumt for oss som kom litt dårlig ut av 

det). Grunnet dette valgte jeg og en studievennine å spørre om å få bli med på 

seminaret til AVF, og dette hjalp veldig på. Trude var kjempe flink til å komme med 

tips mot eksamen og roe oss helt ned. Vi innså da begge to, forskjellen på våre 

seminarer og avfs sine..  og snakket med flere i den klassen som mente de hadde fått 

veldig mye ut av seminarene, noe jeg kan forstå, dersom alle seminarene deres har 

vært slik som det var idag, (med analyse av film/serie som kan relateres til pensum 

bla) 

7) Vært vanskelig å forstå hva emne handler om. Dårlig og rotete seminar lærer 

8) Spørsmål til seminarene byrde vært publisert før og den ene gangen fikk vi spørsmål 

på forhånd ble det utdelt nye spørsmål på seminaret. Burde være bedre samarbeid 

mellom emneansvarlig og seminarholder. 

9) Seminarene har ikke fungert godt. Det har vært svært lite rom for å jobbe med 

spørsmålene til seminarene. Det har vært alt for mye gjentagelser og surr i 

introduksjonen av seminarene. Følte at vi ble frarøvet en god mulighet til å jobbe 

grundige med spørsmålene og reflektere samt diskutere med andre medelever. Følte at 

seminar leder ikke fulgte opp seminar opplegget slik som det var tenkt. 

10) Etter min mening har dette emnet vært rotete og uoversiktlig. Begreper og teoretikere 

har blitt ""slengt ut"" uten forståelige forklaringer og uten å knytte disse opp mot 

læringsutbyttene. Det har gjennomgående vært mye fokus på store teoretikere som 

Foucault, Bourdieu og Goffman, men det finnes allikevel ingen primærkilder på 

pensum knyttet til disse. 

 

 

Forslag til forbedringer 

Kommentarene fra studentene er ganske varierende, og det kan være vrient å trekke så mye ut 

av dem. Men noe vil jeg trekke frem:  

Seminarene: Seminarene kan godt styrkes. Det har vært forskjellige ansatte i de fleste 

seminarene. Jeg har selv ved flere anledninger måttet «steppe inn». En styrking av seminarene 

vil kunne skje hvis en person med bakgrunn i samfunnsvitenskap tok ansvar for seminarene 

innen den enkelte profesjon. Det er kanskje vernepleie som har et problem her.  

Forelesningene: Jeg etterstreber å gjøre forelesningene forskningsbaserte, og med det knytte 

de opp til studentenes kommende bacheloroppgaveskriving.  

Pensum: Mange uttrykke frustrasjon over å måtte lese engelsk om begreper de i 

utgangspunktet synes er vriene. Jeg begynner å helle over til at dette er en kamp jeg ikke 

lenger gidder å stå i, og vurderer legge opp bare norsk/nordisk pensum.  
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Evaluering av simuleringsopplegg – Emne HSBSO20308 

Emneansvarlig: Heidi Aarum Hansen og Tina Gerts‐Andresen 

Våren 2019 

 

Rettigheter i en barnevernsak – oppsummering 

 

Tanker og følelser da du var observatør: 

‐ Autentisk opplevelse 

‐ Fokus på hvordan ulike studenter løste ulike utfordringer ut fra ulike case 

‐ Refleksjon og spørsmål etter simulering skapte nye tanker, måter jeg ikke hadde tenkt før 

‐ Tenkte mye på hva jeg selv ville sagt i lignende situasjoner 

‐ Fokus på hvordan andre studenter løste situasjonen ulikt fra hva jeg tenkte jeg ville gjort, 

lærerikt 

‐ En ny måte å skape refleksjon på 

‐ Fasinert over ulike hendelser som utspant seg 

‐ Nysgjerrig og tenkende 

‐ Nyttig å kunne stille spørsmål til både «bruker» og «saksbehandler» etter endt samtale 

‐ Bekreftelse på egen kunnskap 

‐ Stillhet skapte ubehag 

‐ Opplevde det å observere som ubehagelig (1 – foretrekker rollespill) 

‐ Fikk innblikk i hvordan ulike tilnærmingsmåter påvirket personen samtalen dreide seg om 

‐ Fikk brukt faget med å gi tilbakemeldinger etter endt øvelse 

‐ Skjerpende mtp. Fokus og bruk av egen kunnskap 

‐ Lærerikt å se andre utøve i praksis 

‐ Gjorde teori (loven) tydeligere 

 

Tanker og følelser da du var aktør: 

‐ Opptatt av fokus på «klienten», glemte alle rundt 

‐ Måtte arbeide aktivt med å holde fokus og følge samtalen 

‐ Stort fokus på egen måte å respondere på 

‐ Fokuserte på at jeg skulle være rolig selv om jeg var litt nervøs 

‐ Usikker på om jeg ville finne svar på spørsmålene 

‐ Spent og redd, ville jeg klare å løse oppgaven på en grei måte? 

‐ Grei måte å teste ut egen kunnskap og egne ferdigheter på 

‐ Trygg på meg selv men usikker på faget 

‐ Overrumplet, ble litt satt ut 

‐ Fokus på hvordan personen jeg snakket med opplevde samtalen og reagerte på mine 

tilnærminger 

‐ Kjente på stress og prestasjonsforventninger 

‐ Egne følelser er dårligere enn tilbakemeldingene etter endt øvelse 

288



2 
 

‐ Det er umulig å forberede seg på hvem og hva man møter, må være forberedt på å møte det 

ukjente 

‐ Utfordret situasjoner jeg opplever stressende og usikkert 

‐ Krevende å holde fokus på oppgaven som skulle formidles 

‐ Synligere for meg at jeg må jobbe med egen usikkerhet 

Tanker og følelser etter gjennomført veiledning: 

‐ Fint å få avklart spørsmål underveis og få utdypende forståelse 

‐ Bra med tilbakemelding på egen utførelse 

‐ Respektfulle og konstruktive tilbakemeldinger 

‐ Gode innspill for hvordan samtalen opplevdes av dem som deltok i den 

‐ Veldig fornøyd og lettet over hvor bra det gikk 

‐ Veiledning hjalp med å se nytten i øvelsen, viste ulike perspektiv 

‐ God mestringsopplevelse 

‐ Fint å kunne snakke om egen utførelse og reflektere kritisk over det 

‐ Veldig opplysende med fokus på mangfold i tilnærming 

‐ Veldig lærerikt, verdifull erfaring 

‐ Nyttig å kunne stille spørsmål til både «bruker» og «saksbehandler» etter endt samtale 

‐ Dårlig, opplever det å reflektere og gjennomføre som vanskelig (1 – foretrekker rollespill) 

‐ Tilbakemelding fra de andre studentene var lærerikt 

‐ Gode innspill på hvordan bruke kommunikasjon i praksis 

‐ Blandet opplevelse av mestring og usikkerhet. Fokus på forberedelse til neste gang 

 

Hvilke nytte vil erfaringene ha for senere yrkesutøvelse: 

‐ Det vil bidra til å trygge meg i møtet med brukere 

‐ Gode øvelser for å forbedre egen kommunikasjonsform 

‐ Ved å ikke kjenne til samtalens forløp eller innhold oppleves det veldig autentisk, veldig 

aktuelt for hvordan yrkesutøvelsen blir 

‐ Mulighet til å prøve kunnskap i praksis og få tilbakemeldinger for å endre meg 

‐ Øker selvsikkerheten i utførelse 

‐ Gir ulike erfaringer for hvordan gå inn i samtaler med andre mennesker, og hvilke situasjoner 

som kan oppstå. Alt kan ikke planlegges! 

‐ Hvordan presentere juridiske rammer i møte med brukere 

‐ Gjentatt simulering vil kunne bidra til tryggere yrkesutøvelse 

‐ Erfart ulike mennesker i lik rolle, sett ulike måter å tilnærme seg og ulike reaksjoner 

‐ Innblikk i ulike utfordringer som kan oppstå med ulike mennesker og lik tematikk 

‐ Økt trygghet i yrkesutøvelse 

‐ Øvelse på strukturering av samtale, samtaleteknikker 

‐ Innlæring av faget i praksis 

‐ Mer forberedt på uforutsette hendelser 

‐ Bevisstgjøring av egne ferdigheter og tilkortkommenheter 

‐ Økt bevisstgjøring av individuell behandling og uforutsigbarhet 

‐ Blir tryggere på bruk av loven i praksis 

‐ Ting blir ikke alltid som du forestiller deg 

 

Andre tilbakemeldinger: 

289



3 
 

‐ Veldig bra opplegg! 

‐ Autentiske situasjoner, gode markører 

‐ Jeg var nervøs i starten men opplevde dette veldig lærerikt 

‐ Mye bedre enn rollespill 

‐ Dette burde det være mer av – opplysende og lærerikt! 

‐ Bra å bli utfordret 

‐ Bra organisert og gode tilbakemeldinger til den enkelte 

‐ Markørene tilpasset seg situasjonen og hjalp til for å få samtalen videre 

‐ Variasjonen i casene krever ulik kompetanse og ulik kommunikasjonsteknikk 

‐ I rollespill har vi vært prisgitt at alle medstudenter er forberedt, i simulering avhenger dette 

av egen innsats og prestasjon 
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Emnerapport 

Emnekode og –tittel: HSBVP10117 Barnevernpedagogen: faget, yrket og samfunnet 

Emnet ble gjennomført semester/år: Høst 2019 

Dato: 20.01.20 

Metode for emneevaluering(er): 
Studentevaluering ble gjennomført tre ganger i løpet av emnet (perioden 15.08.19 – 06.11.19) 

1) Post-it lapp evaluering 01.10.19
Screening av studentenes tilfredshet så langt i emnet (studiet).
Studentene ble bedt om å klistre en post-it lapp (grønn, gul eller rød) ved døren når de
forlot klasserommet etter en undervisningsøkt.
Spørsmål: “Hvor fornøyd er du med dette emnet så langt?” Grønn lapp=veldig fornøyd, gul
lapp=fornøyd, rød lapp=misfornøyd.
Svarprosent: 77% av det totale antall studenter hang opp lapp.

2) Skriftlig evaluering etter ferdighetstrening 24.10.19
Tema: “Samtaler med barn”.
Spørreskjema med spørsmål knyttet til ulike sider ved ferdighetstreningen (forberedelser,
gjennomføring, opplevd effect, veiledning, generell fornøydhet).
Svarprosent: 91% av det totale antall studenter leveret skjema

3) Skriftlig sluttevaluering etter endt emne 30.10.19
To spørreskjemaer ble benyttet. Skjema 1 inneholdt 36 spørsmål knyttet til emnet som
helhet (faglig innhold, arbeidskrav, tilbakemeldinger, basisgrupper, læringsmål, egen
forberedelse mv). Skjema 2 inneholdt 6 spørsmål knyttet til særskilte deler av emnet
(oppstart, aktivitetsseminar, basisgrupper og omfang av undervisningsformer).
Svarprosent: 93% av det totale antall studenter leverte.

Øvrig datagrunnlag:   
Rapporten bygger på resultatene fra studentevalueringene, eksamensresultat og 
programansvarliges vurdering. 

Vurdering av emnets læringsutbyttebeskrivelser: 
Emnet er det første emnet studentene har på bachelorutdanning i barnevern. Læringsutbyttene 
dreier seg om innføring i sentrale tema og områder for barnevernspedagogprofesjonen. 

Vedlegg 38
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Taksonomisk nivå på læringsutbyttene er «beskrive» og for noen områder «anvende». Dette 
vurderes hensiktsmessig så tidlig i studiet.  
 
Ved sluttevalueringen ble studentene ble bedt om å vurdere en rekke utsagn på en skala fra «5=helt 
enig» til «1=helt uenig».  
 
Følgende utsagn er aktuelle å nevne når det gjelder læringsutbytter: 
«Jeg opplevde emnets faglige innhold som interessant og spennende.» 
40% av studentene var helt enige i utsagnet, 50% var delvis enige. Ingen studenter var uenige i 
utsagnet. 
«I det store og hele har emnet stimulert min interesse for utdanningens fag og kunnskapsområder.» 
36% av studentene var helt enige i utsagnet, 53% var delvis enige. 11% var usikre/midt-på-treet. 
Ingen studenter var uenige i utsagnet. 
«Lærerne la stor vekt på å forklare hvilke læremål (forventede læringsresultater) vi skulle arbeide mot 
i dette emnet.» 
Henholdsvis 42% og 45% av studentene sa seg helt enig og delvis enig i utsagnet. 9% var 
usikre/midt-på-treet, 4% var delvis eller helt uenig. 
 
Totalt sett tyder dette på at læringsutbyttene er relevante, studentene finner dem 
interessante og de fagansatte har i stor grad klart å formidle læringsmålene til studentene. 
 

 
 

Vurdering av kvaliteten i emnet: 

 

Undervisnings- og læringsaktivitetene: 

Undervisningen har vært gjennomført som forelesninger, seminarer, ferdighetstrening og 
veiledning i basisgrupper. I sluttevalueringen ble studentene spurt om hva de synes om omfanget 
av de ulike undervisningsformene ved å krysse av for «ville hatt mindre av», «passe omfang» eller 
«ville hatt mer av» (spørreskjema 2).  I tillegg ble de presentert for ulike utsagn knyttet til hver av de 
ulike undervisningsformene/læringsaktiviteten (spørreskjema 1). Hovedtrekkene i 
tilbakemeldingene gjengis nedenfor: 

Forelesninger                                                                                                                                                                   
Nærmere 80% av studentene syntes det var gitt forelesninger i passe omfang. Flere (16%) ville hatt 
mer forelesninger enn mindre (5%).                                                                                                                         

Vurderingene av følgende utsagn speiler hvordan studentene oppfattet de innholdsmessige sidene 
av forelesningene:                                                                                                                                                                                 
«Forelesningene bidro til at jeg fikk en god oversikt over emnets kunnskapsområder og teorier.»         
Drøyt 80% av studentene var delvis enig og helt enig i dette utsagnet. Kun 4% var delvis eller helt 
uenig.                                                                                                                                                                                                
«I forelesningene forklarte lærerne stoffet på en god og strukturert måte.»                                                       
Her var tilbakemeldingen noe mer blandet, men 68% av studentene sa seg helt eller delvis enig i 
utsagnet. 26% var usikre/midt-på-treet.                                                                                                                        
«Stort sett syntes jeg forelesningene var kjedelige og ensformige.»                                                                       

292



54% av studentene sa seg delvis eller helt uenig i dette utsagnet. 28% svarte usikker/midt-på-treet, 
mens resterende 18% var delvis og helt enig. 

Oppsummert syntes det som studentene er godt fornøyd med både omfanget og det 
innholdsmessige i forelesningene til tross for en andel som vurdere dem kjedelige. 

Seminar                                                                                                                                                                                       
Når det gjaldt seminarer var drøyt halvparten av studentene fornøyd med omfanget (53%) mens 
38% hadde ønsket seg mer seminar. 

Følgende utsagn ble presentert for studentene:                                                                                                                        
«Jeg opplevde seminarene som viktige for min læring i løpet av emnet.»                                                          
68% sier seg delvis og helt enig i dette utsagnet. Kun 6% er delvis uenig, ingen er helt uenig. 

Svarene tyder på at studentene likte seminarene som arbeidsform og at de i tilfredsstillende 
grad bygget opp under studentenes læring/måloppnåelse. 

Ferdighetstrening                                                                                                                                                                
Dette var læringsaktiviteten flertallet av studentene hadde ønsket seg mer av. 56% av studentene 
krysset av for dette. Så godt som alle de andre, 42%, syntes omfanget var passe. 

Det ble gjennomført skriftlig evaluering etter ferdighetstreningen som strakk seg over tre dager. Det 
store flertallet av studentene var godt eller svært godt fornøyd med opplegget generelt sett. Bruk 
av rollespill ble vurdert til å ha god effekt på læring. Veiledningen fra fagansatte underveis ble 
vurdert til å ha god nytteverdi. 90% av studentene oppgav å ha godt eller svært godt læringsutbytte 
av ferdighetstreningen. 

Oppsummert er dette den læringsaktiviteten som ble vurdert til å ha størst læringseffekt av 
studentene. Dette samsvarer med fagansattes vurdering etter gjennomføringen. 
Engasjementet blant studentene var høy, fagansatte var godt forberedt og samkjørt og 
stemningen var generelt god. 

Basisgruppeveiledning                                                                                                                                                       
70% av studentene svarte at det var passe omfang på veiledning i basisgrupper. Dette er 
læringsaktiviteten flest studenter oppgav å ville ha mindre av. 13% av studentene svarte dette. De 
resterende 17% ønsket mer basisgruppeveiledning. 

Når det gjelder grad av faglig utbytte av basisgruppeveiledningen svarte henholdsvis 37% og 36% 
at de har hatt stort eller veldig stort utbytte av denne læringsaktiviteten. 21% oppgav middels stort 
utbytte mens 6% svarte at de har hatt lite faglig utbytte av det. 

Dette kan ha en viss sammenheng med tilbakemeldingene studentene gav på veileder. Her er 
vurderingene spredt over hele skalaen fra svært positivt til svært negativt.                                   
Følgende utsagn illustrerer dette:                                                                                                                                                       
«Veilederen spilte en viktig rolle for min faglige utvikling.»                                                                                       
Selv om 58% sier seg helt eller delvis enig i utsagnet svarer også 17% at de er helt eller delvis uenig i 
påstanden. 23% er usikre/midt-på-treet.                                                                                                                     
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«Alt i alt er jeg fornøyd med veiledningen: Veilederen gjorde en god jobb.»                                                      
73% er helt eller delvis enig i dette mens 10% er helt eller delvis uenig. 

Basisgruppeveiledning er den læringsaktiviteten som fikk mest blandet tilbakemelding fra 
studentene. Likevel vurderte over 70% at de hadde godt faglig utbytte av gruppeveiledningen 
totalt sett. Selv om over halvparten var godt fornøyd med veileder var det også en større 
andel studenter som svarte middels eller negativt på dette i sin vurdering. 

Studentenes forberedelser til undervisning 

Studentene ble bedt om å vurdere sin egen forberedelse til undervisning gjennom følgende utsagn: 
«Jeg stilte som regel forberedt til undervisningen.»                                                                                                 
21% sa seg helt enig i dette, 36% var delvis enig. 32% svarte usikker/midt-på-treet mens 11% var 
helt eller delvis uenig.  

Dette viser at det er ulikt i hvor stor grad studentene hadde forberedt seg til undervisningen. 
Drøyt halvparten av studentene oppgav å ha forberedt seg, resterende i mindre eller ingen 
grad.  

 

Vurderingsformene:  

Studentene har levert tre skriftlige arbeidskrav i emnet, et i gruppe og to individuelle. Alle har vært 
vurdert til godkjent/ikke godkjent. 
 
Følgende utsagn knyttet til arbeidskravene ble presentert i sluttevalueringen:  
«Jeg syntes oppgaver/arbeidskrav hadde god sammenheng med undervisningens læremål.» 
Over halvparten av studentene (57%) var helt enig i dette, 35% var delvis enig – altså totalt 95%. 
Ingen av studentene var uenig i utsagnet.  
«Jeg lærte like mye av å skrive oppgaver/arbeidskrav som av den øvrige undervisningen.» 
65% av studentene var helt eller delvis enig i dette. 28% svarte usikker/midt-på-treet. 7% var delvis 
uenig i påstanden. 
 
Studentenes tilbakemeldinger viser at arbeidskravene hadde høy relevans med tanke på 
emnets læringsutbytter. Godt over halvparten av studentene vurderte at skriving av 
arbeidskrav var like lærerikt som andre læringsaktiviteter. Arbeidskravene vurderes til å 
bygge godt opp under læringsmålene og andre læringsaktiviteter i emnet. 
 
 
Hva var bra og hvorfor?  
 
Omtrent midtveis i emnet ble det gjennomført en screening av studentens tilfredshet så langt 
(post-it lapp metoden som beskrevet ovenfor). Svarene fra studentene fordelte seg omtrent likt på 
«veldig fornøyd» og «fornøyd». Ingen studenter svarte «misfornøyd». Metoden er unyansert og sier 
ingenting om hva studentene var fornøyde med. Den generelle tilfredsheten med emnet så langt 
gav imidlertid ingen grunn til å endre noe på opplegget, men fortsette på samme måte videre. 
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I sluttevalueringen ble studentene bedt om å oppgi hvor fornøyde de var med emnet generelt sett 
på en skala fra 1=svært misfornøyd til 5=svært fornøyd. 91% av studentene svarte fornøyd eller 
svært fornøyd. Ingen svarte misfornøyd. Dette vurderes til å være bra.  
 
Som det framgår ovenfor gav studentene emnet gode tilbakemeldinger generelt sett. Spesielt 
positivt virker ferdighetstreningen å være. Også forelesninger og seminar vurderes positivt og med 
godt læringsutbytte. 
 
Det kan være mange grunner til positiv evaluering av emnet generelt og områdene nevnt ovenfor 
spesielt. Mulige årsaker kan være: 

o delfaktorer som studentene vurderte positivt i sin tilbakemelding:  
- oppstartsdagene på campus i Fredrikstad  
- aktivitetsseminaret på Solhaug i begynnelsen av september 

o emneansvarlig mye til stede og tilgjengelig for studentene, både under oppstarten, i 
undervisning og gjennom mail, telefon og SMS 

o forsøk på god informasjon til basisgruppeveiledere for mest mulig enhetlig jobbing og like 
svar til studenter                                                          

 
 
Hva bør bli bedre?   
 
Evalueringen av basisgrupper og veilederes tilbakemeldinger var området som gav størst variasjon 
i svarene. Selv om over halvparten av studentene er fornøyde med både veileder og det faglige 
utbyttet i basisgruppene er dette området hvor flest studenter oppgir å være misfornøyd. Dette er 
et område å jobbe videre med for å se på mulige måter å forbedre det på. 
 
Videre bør det være et mål å heve eksamenskarakterene i noen grad. Gjennomsnittskarakteren er 
(som tidligere år) C. Det er imidlertid svært få høyere karakterer (B og A). I et emne som scorer 
såpass godt på mange områder bør det gjenspeile seg i noen flere sterke eksamensbesvarelser. 
 

 
 

Tiltak som er fulgt opp fra forrige evaluering: 
Ingen tidligere evaluering tilgjengelig 

 
 

Tiltak fremover: 
- drøfte resultatene med studentkullet, særlig punktene under “Hva bør bli bedre?” 

(basisgrupper, veiledning og eksamensresultat) 
- videre arbeid i personalgruppen med de samme temaene 
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Emnerapport  
 
 

 
Emnekode og –tittel: HSBVP30211 Tiltaksarbeid og saksbehandling i barnevernet 
 
Emnet ble gjennomført semester/år: Høst 2019 
 
Dato: 22.01.20 
 

 
 

Metode for emneevaluering(er): 
 
Studentevaluering ble gjennomført tre ganger i løpet av emnet (perioden 21.10.19 – 12.12.19). 
 

1) Muntlig tilbakemelding fra studentene i Kullets time 29.10.19 
Dette var tidlig i emnet og studentene hadde få kommentarer. De få som ytret seg var 
positive til emnets innhold og organisering så langt. 
 

2) Skriftlig evaluering etter ferdighetstrening 28.11.19 
Tema: “Profesjonelle barnesamtaler – Den dialogiske samtalemetoden (DCM)”. 
Spørreskjema med spørsmål knyttet til ulike sider ved ferdighetstreningen (forberedelser, 
gjennomføring, opplevd effekt, veiledning, generell fornøydhet). 
Svarprosent: 98% av det totale antall studenter besvarte skjemaet. 

 
3) Skriftlig sluttevaluering etter endt emne 04.12.2019 

To spørreskjemaer ble benyttet. Skjema 1 inneholdt 24 utsagn knyttet til emnet som helhet 
(faglig innhold, gruppearbeid, læringsmål, egen forberedelse mv) hvor studentene krysset 
av for grad av enighet med utsagnene. Skjema 2 inneholdt 5 avkrysningsspørsmål knyttet 
til særskilte deler av emnet (ferdighetstrening, aktivitetsfag, måloppnåelse og omfang av 
ulike undervisningsformer/læringsaktiviteter). I tillegg var det åpen rubrikk for andre 
tilbakemeldinger og forslag til forbedringer.                                                                          
Svarprosent: 91% av det totale antall studenter besvarte skjemaene. 

 
 

Øvrig datagrunnlag:   
Rapporten bygger på resultatene fra studentevalueringene, eksamensresultat og 
programansvarliges vurdering. 

 
 

Vurdering av emnets læringsutbyttebeskrivelser: 
Som emneansvarlig vurderer jeg læringsutbyttebeskrivelsene som relevante og aktuelle både i 
forhold til emnets tittel og i forhold til hvor langt studentene har kommet i utdanningen. 
Læringsutbyttene forutsetter at studentene har sosialpedagogisk og juridisk grunnkompetanse, 
noe som må forventes i tredje studieår. Læringsutbyttene er noe spredt tematisk sett og 
vanskeliggjør en rød tråd og logisk struktur emnet igjennom. Sånn sett bærer det preg av å være 
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det siste ordinære undervisningsemnet studentene har i bachelorutdanningen – med noe 
repetisjon, noe utdyping og noe som ikke naturlig har passet inn andre steder. 
 
Ved sluttevalueringen ble studentene bedt om å vurdere en rekke utsagn på en skala fra «5=helt 
enig» til «1=helt uenig».  
 
Følgende utsagn er aktuelle å nevne når det gjelder læringsutbytter: 
 
«Jeg opplevde emnets faglige innhold som interessant og spennende.» 
85% av studentene som besvarte skjemaet sa seg helt enig i denne påstanden. Med unntak av én 
student svarte resten av studentene at de var delvis enig (13%). Ingen studenter var uenig i 
utsagnet. 
 
«I det store og hele har dette emnet stimulert min interesse for utdanningens fag og 
kunnskapsområder.» 
Henholdsvis 59% og 36% av studentene sa seg helt eller delvis enig i utsagnet. Ingen av studentene 
var uenig. 
 
«Lærerne la stor vekt på å forklare hvilke læremål (forventede læringsresultater) vi skulle arbeide mot 
i dette emnet.» 
72% av studentene sa seg helt eller delvis enig i utsagnet (jevnt fordelt) mens 20% svarte 
usikker/midt-på-treet. 8% var delvis uenig. 
 
Oppsummert tyder svarene på at læringsutbyttene og innholdet i emnet i stor grad opplevdes 
relevante, spennende og motiverende for studentene. Lærerne har i akseptabel grad klart å 
formidle læringsmålene til studentene. 
 

 
 

Vurdering av kvaliteten i emnet: 

Undervisnings- og læringsaktivitetene: 

Undervisningen har vært gjennomført som forelesninger, seminarer, studentstyrt gruppearbeid (i 
forbindelse med aktivitetsfag) og ferdighetstrening. I sluttevalueringen ble studentene spurt om 
hva de synes om omfanget av de ulike undervisningsformene ved å krysse av for «ville hatt mindre 
av», «passe omfang» eller «ville hatt mer av» (spørreskjema 2).  I tillegg ble de presentert for ulike 
utsagn knyttet til undervisningen (spørreskjema 1). Hovedtrekkene i tilbakemeldingene gjengis 
nedenfor: 

Forelesninger                                                                                                                                                                          
77% av studentene syntes det var gitt forelesninger i passe omfang. 20% oppgav at de hadde 
ønsket mer forelesning. 1 student (3%) ønsket mindre forelesninger.     

Vurderingene av følgende utsagn speiler hvordan studentene oppfattet de innholdsmessige sidene 
av forelesningene:                                                                                                                                                                                  
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«Forelesningene bidro til at jeg fikk en god oversikt over emnets kunnskapsområder og teorier.»    
Drøyt halvparten av studentene (54%) sa seg helt enig i dette utsagnet. 33% var delvis enig. Ingen 
studenter var uenig i utsagnet. 

«I forelesningene forklarte lærerne stoffet på en god og strukturert måte.»                                                     
Drøyt halvparten av studentene (54%) var helt enig i utsagnet. 41% var delvis enig. Ingen av 
studentene var uenig i påstanden. 

«Stort sett syntes jeg forelesningene var kjedelige og ensformige.»                                                                   
90% av studentene var helt eller delvis uenig i dette utsagnet (67% helt uenig, 23% delvis uenig). 
Resterende 10% fordelte seg likt på usikker/midt-på-treet og delvis enig. 

Dette er et emne med mange innleide forelesere fra praksisfeltet, både fra barnevernfeltet og andre 
samarbeidende fagmiljø. Det var av interesse å vite hvordan studentene vurderte kvaliteten på 
deres bidrag. Følgende utsagn gir en pekepinn på det: 

«De eksterne foreleserne var kunnskapsrike og engasjerende.»                                                                         
87% av studentene var helt eller delvis enig i dette. Resterende 13% krysset av for usikker/midt-på-
treet. 

Oppsummert vurderte studentene at forelesningene, både fra interne og eksterne forelesere, 
holdt høy kvalitet. Forelesningene gav god oversikt over stoffet, var strukturerte og ikke 
kjedelige. 

Anbefalt litteratur 

I et emne som går over en såpass begrenset periode er det sentralt å foreslå litteratur som gir nok 
bredde uten å bli for omfattende. Samtidig skal det treffe i kjernen av læringsmålene, være 
interessant og oppleves nyttig for studentene. Studentene ble derfor bedt om å vurdere følgende 
utsagn: 

«Den anbefalte litteraturen var relevant og nyttig.»                                                                                                
42% av studentene var helt enig i utsagnet. 34% var delvis enig mens 24% krysset av for 
usikker/midt-på-treet. 

Dette tyder på at flertallet av studentene opplevde relevans og nytte ved å lese anbefalt 
litteratur. Ingen var uenig i utsagnet, men det er likevel en fjerdedel av studentene som 
vurderte litteraturen til å ligge midt-på-treet. Dette gir signal om at litteraturlisten bør sees 
på for mulige forbedringer. 

Seminar                                                                                                                                                                                      
Det ble i liten grad arrangert seminar i løpet av emnet, kun ved to anledninger i følge 
undervisningsplanen. I tillegg ble det gitt summe- og refleksjonsoppgaver i løpet av forelesninger.  

På spørsmål om omfanget av denne læringsaktiviteten svarer 77% av studentene at de syntes det 
har vært passe omfang av seminar i emnet. Resterende 23% hadde ønsket mer seminar. 

Til tross for at flertallet av studentene var fornøyde med omfanget av seminar vurderer 
emneansvarlig at dette i større grad burde vært benyttet som læringsaktivitet i emnet. Dette 
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begrunnes blant annet med eksamensresultatene. Eksamen gjennomføres som skriftlig 
hjemmeeksamen over tre dager. Gjennomsnittskarakteren var C, noe som vurderes 
akseptabelt. Det var allikevel over dobbelt så mange studenter som fikk karakteren D eller E 
enn de som fikk B eller A. Seminarer har potensiale i seg til å gi studentene mer dybdelæring, 
øke evnen til å reflektere rundt emnets temaer, drøfte og se ulike perspektiv og sette ord på 
kunnskap både i muntlig og skriftlig form. Noe som igjen kan være nyttig med tanke på 
eksamen. 

Ferdighetstrening                                                                                                                                                                  
Det ble gjennomført ferdighetstrening i «Terapeutisk mestring av vold» (1 dag) og «Profesjonelle 
samtaler med barn – Den dialogiske samtalemetoden DCM» (3 dager).                                                        

74% av studentene vurderte at omfanget av ferdighetstrening var passe. 23% ønsket mer 
ferdighetstrening mens 3% ønsket mindre. 

Studentene ble i sluttevalueringen bedt om å vurdere det faglige utbytte i ferdighetstreningen. Når 
det gjelder «Terapeutisk mestring av vold» svarte 77% av studentene at de hadde hatt stort eller 
veldig stort utbytte av treningen. For «Profesjonelle samtaler med barn» oppgav 82% stort eller 
veldig stort faglig utbytte. Gjeldende for begge svarte 15% av studentene usikker/midt-på-treet.  

Ferdighetstrening i «Profesjonelle samtaler med barn» ble evaluert med eget spørreskjema etter 
gjennomført uke. Detaljene fra evalueringen gjengis ikke i emnerapporten, men vil bli benyttet i 
forberedelsene til neste gjennomføring. 

Oppsummert gav studentene svært gode tilbakemeldinger på ferdighetstrening generelt. 
Dette framgår av svarene studentene gav om faglig utbytte, men også muntlige utsagn under 
gjennomføringen og oppsummeringen de aktuelle dagene. Dette er også det temaet som gikk 
mest igjen når studentene i åpen tekstrubrikk kunne nevne tema/undervisning som har vært 
særlig nyttig. Profesjonelle samtaler med barn – DCM er det som nevnes flest ganger. 

Aktivitetsfag                                                                                                                                                                   
Aktivitetsfag ble gjennomført som studentstyrt gruppeaktivitet gående gjennom hele emnet. 
Oppgaven besto i å forberede og gjennomføre en aktivitet med en barne-/ungdomsgruppe, skrive 
rapport og formidle resultatene i felles seminar mot slutten av emneperioden.  

Studentene ble bedt om tilbakemelding ved å krysse av på en skala fra 1=svært misfornøyd til 
5=svært fornøyd.                                                                                                                                                                     
På spørsmål om grad av fornøydhet med aktivitetsfaget i emnet generelt svarte 18% svært fornøyd 
(5). 36% krysset av for fornøyd (4). 26% var middels fornøyd, mens resterende 20% var noe og svært 
misfornøyd.                                                                                                                                                                                
På spørsmål om oppnådd læringsutbytte svarte 10% av studentene at effekten var svært stor. 36% 
krysset av for middels læringsutbytte (3) mens 26% vurderte læringsutbyttet til å være lite eller 
svært lite. 

Relatert til aktivitetsfaget knyttes også følgende utsagn som studentene ble bedt om å vurdere: 
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«Det var en åpen og god atmosfære i arbeidsgruppene.»                                                                                     
79% av studentene var helt enig eller delvis enig i dette utsagnet. 13% var helt eller delvis uenig. 8% 
krysset av for usikker/midt-på-treet. 

Aktivitetsfaget, både innhold, gjennomføring og læringsutbytte, var den læringsaktiviteten 
som fikk mest blandet tilbakemelding i emnet. Til tross for at drøyt halvparten av studentene 
sa seg godt fornøyd med aktivitetsfaget generelt svarte drøyt 60% at læringsutbyttet var 
middels eller dårlig. En stor andel, nærmere 80% av studentene beskrev en god og åpen 
atmosfære i gruppene. Det kan tyde på at gruppearbeidet opplevdes hyggelig for mange, men 
lite nyttig med tanke på faglig utbytte. Dette er også det temaet som gikk mest igjen når 
studentene i åpen tekstrubrikk kunne nevne tema/undervisning som har vært lite lærerikt og 
unyttig. Aktivitetsfaget er det som nevnes flest ganger. 

Studentenes forberedelser 

Følgende utsagn illustrerer hvorvidt studentene stilte forberedt til undervisningen: 

«Jeg stilte som regel forberedt til undervisningen.»                                                                                            
Henholdsvis 18% og 41% av studentene sa seg helt eller delvis enig i dette. 31% krysset av for 
usikker/midt-på-treet. Resterende 11% var helt eller delvis uenig i utsagnet. 

Sluttvurdering av kvalitet                                                                                                                                            
Studentene ble bedt om å gi samlet vurdering av kvaliteten på emnet.                                                      
70% oppgav å være svært godt fornøyd, 27% var godt fornøyd. Dette utgjør nær sagt alle 
studentene. 1 student (3%) var middels fornøyd. 

Totalt sett gir studentene svært god tilbakemelding på kvaliteten i emnet som helhet. Det 
tolkes dithen at hovedelementene, innhold og struktur fungerer godt og kan videreføres. 
Enkelte deler av emnet, som beskrevet ovenfor, bør gjennomgås og mulig justeres noe. 

Vurderingsformene:  

Det er få vurderinger underveis i emnet. Arbeidskravene består i gjennomført gruppeaktivitet i 
aktivitetsfaget samt tilstedeværelse i ferdighetstrening og forelesning. 

Sluttvurderingen skjer gjennom hjemmeeksamen over tre dager. Studentene skriver en akademisk 
fagtekst knyttet til sentral(e) tema(er) i emnet. Tema blir gitt gjennom oppgavetekst. Dette anses å 
være en hensiktsmessig vurderingsform i emnet og på dette stadiet i utdanningen. Det må 
forventes at studentene kan innhente og anvende relevant teori og drøfte faglige tema slik 
oppgaveformen legger opp til. 

Hva var bra og hvorfor?  
Gjennomføringen av emnet totalt sett fungerte godt. I sluttevalueringen oppgav 78% av studentene 
at de var svært godt fornøyd med emnet som helhet. 20% var godt fornøyd mens 3% var middels 
fornøyd. Årsakene til det positive resultatet er trolig sammensatt av flere faktorer. Innholdet 
vurderes relevant og spennende, foreleserne får gode tilbakemeldinger, ferdighetstrening som 
læringsaktivitet vurderes nyttig. I tillegg var samarbeidet mellom studentene og emneansvarlig 
godt. Studentene gav gode tilbakemeldinger på at emneansvarlig var synlig og tilgjengelig 
gjennom emnet (90% oppgav dette til å gjelde i svært stor grad). 
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Hva bør bli bedre?   
Evalueringen gir grunn til å se nærmere på i sær to elementer: 1) anbefalt litteratur og 2) 
aktivitetsfaget. Det bør vurderes om det skal gjøres justeringer her. Læringsutbyttene og innhold i 
emnet står fast og er styrende for læringsaktivitetene. Dette må også hensyntas hvis det skal gjøres 
endringer. Dette må bli en del av en totalvurdering. 
 

 
 

Tiltak som er fulgt opp fra forrige evaluering: 
Ingen tidligere evalueringer tilgjengelig. 

 
 

Tiltak fremover: 
Se under «Hva bør bli bedre?» Dette tas med når emnet forberedes før høsten 2020.  
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NOKUT)

Bachelorstudium i barnevern

Avdeling for helse og velferd

Høgskolen i Østfold

Svarprosent: 64%

Antall besvarelser: 29 STUDIEBAROMETERET 2018
Vedlegg 39
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Studiebarometeret
NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes 
opplevde studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Resultatene 
presenteres på studiebarometeret.no.

Om rapporten
Rapporten er laget for å hjelpe institusjonene i kvalitetsarbeidet. Institusjonene får i 
tillegg anonymiserte rådata. Det utarbeides ikke rapporter eller vises data for 
program/enheter med færre enn 6 svarende. Noen få spørsmål er ikke inkludert i 
rapporten, for eksempel noen av spørsmålene om videregående opplæring, 
overgangen til høyere utdanning og studiestart. Praksisspørsmålene finnes bare i 
programrapportene. Data på alle spørsmålene vil finnes i rådataene. Tallene i 
rapporten kan i noen tilfeller avvike noe fra tallene i nettportalen. Dette skyldes at 
tallene i rapporten kun baserer seg på 2018-data, mens vi slår sammen data for de 
to siste årene for små programmer i nettportalen. I tillegg benytter NOKUT og 
Rambøll seg av ulike metoder i beregning av indeksverdier, noe som kan føre til 
mindre forskjeller.

Hvem inngår?
Undersøkelsen ble gjennomført for sjettte gang høsten 2018, og gikk ut til ca.        
65 000 studenter. Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, 
samt studenter i sitt femte studieår på integrerte masterprogram og lange 
profesjonsutdanninger, ble invitert til å svare på skjema. 

DEL 1
Om svarprosenten
Svarprosenten som vises i denne rapporten baserer seg på alle respondenter som har 
startet å besvare undersøkelsen. Frafallet i skjemautfyllingen blant disse, frem til 
spørsmålet om overordnet tilfredshet, er på ca. 7 prosent. De aller fleste respondentene 
fyller ut hele eller nesten hele skjemaet.

Tema for undersøkelsen
Undersøkelsen tar for seg ulike sider av studiekvalitet. I tillegg finnes flere spørsmål om 
engasjement, motivasjon og tidsbruk. Spørreskjemaet er rettet mot studieprogramnivå. I 
utgangspunktet får alle studentene de samme spørsmålene, uavhengig av type 
studieprogram. Det er imidlertid noen spørsmål som ikke alle får. Spørsmålene om praksis 
stilles bare til studenter som har hatt erfaring med praksis. I tillegg har institusjonene 
kunnet velge mellom (maks to av) fire ulike valgbare spørsmålsbatterier. I årets 
undersøkelse er det flere spørsmål om videregående opplæring, overgang til høyere 
utdanning og studiestart. Noen av disse spørsmålene stilles kun til studenter som nylig har 
fullført videregående opplæring ( i løpet av de siste 10 årene), eller som har mottatt 
veiledning om studievalg. Skjemaet baserer seg på erfaringer fra norske og utenlandske 
spørreskjema, og er kommet til som et resultat av et samarbeid mellom NOKUT og 
sektoren. Vi bruker primært en 5-delt Likert-skala, der 5 er mest fornøyd / mest enig.

Studiebarometeret.no
I nettportalen er det mulig å sammenligne studieprogram. Portalen er et verktøy for 
høyskoler, universitet og andre som ønsker å finne informasjon om studentenes 
oppfatninger av kvaliteten. 2018-tallene blir publisert på nettportalen i starten av februar 
2019. Portalen inneholder tidsserier og detaljerte data (standardavvik, svarfordeling m.m.) 
per spørsmål per studieprogram (klikk på «> Detaljert informasjon» til høyre under 
søylediagrammene).

Mer informasjon: http://studiebarometeret.no/no/artikkel/2
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Rapporten oppsummerer resultatene av 
undersøkelsens hovedområder. 
Indikatorene er beregnet ved å legge 
sammen vurderingen av alle 
enkeltspørsmålene innenfor hvert tema, og 
er gjennomsnittsverdier for 
studieprogrammet.

Til høyre for figuren sammenlignes 
resultatene med tall for de siste to årene, 
samt resultatet for institusjonen. Grønt 
indikerer positive avvik, mens rødt indikerer 
negative avvik.

HOVEDOMRÅDER

På side 4 vises de fem spørsmålene som 
skårer høyest og lavest i undersøkelsen. 
Grønt indikerer de mest positive resultatene, 
mens rødt indikerer de mest negative. 

På side 5 vises de fem spørsmålene som 
avviker mest fra det nasjonale 
gjennomsnittet, mens side 6 viser de største 
avvikene sammenlignet med 2017.

TOPP OG BUNN

Hoveddelen av rapporten består av resultater 
på enkeltspørsmål. Øverst på hver side vises 
hvilket hoved-område spørsmålene tilhører. 
Resultatene blir presentert grafisk som 
frekvenser (dvs. svarfordeling). 

Positive svar er markert med grønne farger, 
svar i lavere kategorier er markert med gule/
oransje/røde farger. Svaralternativet "Vet 
ikke" er ikke inkludert i svarfordelingen, men 
denne andelen vises til høyre for figuren. Til 
høyre for figuren vises også 
gjennomsnittsscoren. Lengst til høyre for 
figuren sammenlignes snittscoren med det 
nasjonale tallet, institusjonstallet og med 
tidligere år – i de tilfeller det er relevant.

RESULTATOVERSIKT

I denne rapporten presenteres resultatene fra Studiebarometeret 2018. Øverst til venstre står navn på studieprogram og institusjon denne rapporten gjelder for.
Resultatene presenteres tematisk, slik det fremgår av overskriften øverst på hver side. Informasjon om antall respondenter i undersøkelsen og svarprosent finnes på 
forsiden av rapporten.
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Undervisning

Tilbakemelding og veiledning (tilfredshet)

Faglig og sosialt læringsmiljø

Fysisk læringsmiljø og infrastruktur

Organisering av studieprogrammet

Studieprogrammets evne til å inspirere

Praksis

Yrkesrelevans

Eget engasjement

Forventinger

Medvirkning

Vurderingsformer

1 2 3 4 5

3,3

2,9

3,5

3,5

3,2

3,3

2,8

3,2

3,3

2,7

2,6

3,6

Nasjonalt

-0,4

-0,4

-0,3

-0,3

-0,3

-0,6

-0,7

-0,2

-0,3

-1,0

-0,7

-0,4

Institusjon

-0,4

-0,2

-0,1

-0,1

-0,3

-0,5

-0,4

-0,3

-0,3

-0,9

-0,6

-0,3

2017

-0,8

-0,7

-0,4

-0,7

-0,9

-0,9

-0,2

-1,1

-0,7

Sammenligninger
 
Enkeltpørsmålene i undersøkelsen er gruppert i hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål innenfor et overordnet tema.
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I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg går på
det studieprogrammet jeg helst vil gå på

Hvor tilfreds er du med: - Bibliotek og bibliotekstjenester

I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre
vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: - Har handlet om

sentrale deler av lærestoffet (pensum)

I hvilken grad opplever du det følgende? - Jeg får kompetanse
som er viktig i arbeidslivet

Hvor tilfreds er du med: - IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer,
programvare og PC-tilgang)

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg
opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til meg

som student

Hvor tilfreds er du med følgende: - Faglig veiledning og
diskusjoner med faglig ansatte

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - De faglig
ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av meg som

student

I hvilken grad opplever du det følgende? - Det legges godt til
rette for at jeg kan knytte kontakter i arbeidslivet

I hvilken grad opplever du følgende? - Studentenes innspill blir
fulgt opp av institusjonen

0 1 2 3 4 5

4,6

4,2

4,0

4,0

3,9

2,6

2,6

2,3

2,2

2,0

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som blir vurdert høyest og lavest av studentene. Spørsmålene kan være en indikasjon på styrker og utfordringer.
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I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg går på
det studieprogrammet jeg helst vil gå på

Hvor tilfreds er du med: - Bibliotek og bibliotekstjenester

Hvor tilfreds er du med: - IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer,
programvare og PC-tilgang)

I hvilken grad opplever du det følgende? - Jeg får god
informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i

arbeidslivet

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg benytter
meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - De faglig
ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte

læringsaktiviteter

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg
opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til meg

som student

I hvilken grad opplever du følgende? - Studentenes innspill blir
fulgt opp av institusjonen

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - De faglig
ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av meg som

student

-2 -1 0 1 2

0,2

0,1

0,1

0,1

-0,9

-1,0

-1,0

-1,0

-1,3

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som avviker mest positivt og mest negativt sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet.
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I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg møter
godt forberedt til undervisningen

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg er, alt i
alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på

I hvilken grad mener du at studieprogrammet: - Bidrar til din
motivasjon for studieinnsats

Hvor tilfreds er du med følgende: - Faglig veiledning og
diskusjoner med faglig ansatte

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg
opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til meg

som student

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - De faglig
ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av meg som

student

-2 -1 0 1 2

0,2

-1,1

-1,1

-1,2

-1,3

-1,5

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som avviker mest positivt og mest negativt sammenlignet med resultatet fra 2017.
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Fysisk læringsmiljø og infrastruktur Faglig og sosialt læringsmiljø Tilbakemelding og veiledning Organisering

2015 2016 2017 2018
1

2

3

4

5

3,7
3,9

2,9

3,7
3,9

3,2

3,9

4,2

3,7
3,9

3,53,5

2,9

3,2
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Forventninger Eget engasjement Praksis Studieprogrammets evne til å inspirere

2015 2016 2017 2018
1

2

3

4

5

3,8
4,0
3,8

4,1

3,8
4,0
3,8

4,1

3,8

3,5
3,7

4,2

2,7

3,3

2,8

3,3
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Ikke enig (1) (2) (3) (4) Helt enig (5)

De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende

De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig
måte

Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum
godt

Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt

0% 25% 50% 75% 100%

3 7 59 31

41 52 7

7 34 48 10

10 28 34 24 3

Gns.

3,2

3,7

3,6

2,8

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

Nasjonalt

-0,4

0,0

-0,3

-0,7

Institusjon

-0,5

0,0

-0,3

-0,8

Sammenligninger
 
Hvor enig er du i følgende påstander?

Med faglig ansatte mener vi faglærere, studentassistenter, laboratorieassistenter og andre faglig ansatte som bidrar i undervisningen.
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I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Forelesning

Seminar

Gruppe uten lærer

Skriftlig arbeid til innlevering

Prosjektarbeid

Feltarbeid / ekskursjon / egen datainnhenting

Laboratorieøving

Annen praktisk øving

Case

Simulering/rollespill

Praksisperioder

Digitale arbeidsformer

0% 25% 50% 75% 100%

16 40 32 12

4 16 56 24

12 12 44 28 4

4 28 20 20 28

12 6 41 29 12

27 7 33 20 13

63 25 13

6 11 17 33 33

8 4 24 40 24

8 17 42 17 17

21 13 67

24 12 35 18 12

Gns.

3,4

4,0

3,0

3,4

3,2

2,9

1,5

3,8

3,7

3,2

4,5

2,8

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

32%

40%

67%

28%

0%

4%

4%

32%

Nasjonalt

-0,4

0,8

-0,4

-0,5

-0,4

-0,4

-1,8

0,1

0,1

0,3

0,4

-0,6

Institusjon

-0,5

0,7

-0,3

-0,5

-0,3

-0,6

-1,4

0,0

0,0

0,2

0,5

-0,7

2017

-0,4

-0,1

-0,1

-0,9

-0,4

0,0

-0,5

-0,3

-0,3

-0,6

-0,2

-0,3

2016

-0,3

-0,1

-0,4

-0,8

0,1

0,2

-0,3

-0,5

-0,7

-0,1

-0,4

Sammenligninger
 
I hvilken grad bidrar disse undervisnings- og arbeidsformene til din læring?
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Aldri 1-2 ganger 3-5 ganger 6-10 ganger

Mer enn 10 ganger

Fått tilbakemeldinger fra faglig ansatte på skriftlig arbeid før
endelig innlevering

Fått tilbakemeldinger fra faglig ansatte etter endelig innlevert
skriftlig arbeid

Fått tilbakemeldinger fra faglig ansatte på ikke-skriftlig arbeid

Fått tilbakemeldinger fra andre studenter på skriftlig eller ikke-
skriftlig arbeid

Diskutert faglige problemstillinger med faglig ansatte

Diskutert din faglige utvikling/resultater med faglig ansatte

0% 25% 50% 75% 100%

41 30 22 4 4

4 39 29 21 7

36 40 20 4

32 21 36 7 4

18 50 14 18

56 30 11 4

Gns.

2,0

2,9

1,9

2,3

2,3

1,6

Vet ikke

4%

0%

11%

0%

0%

4%

Nasjonalt

-0,2

-0,1

-0,3

-0,3

-0,5

-0,2

Institusjon

-0,2

0,1

-0,3

-0,4

-0,4

-0,3

2017 2016

Sammenligninger
 
Hvor ofte – hittil i studiet – har du:
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Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4)

Svært tilfreds (5)

Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt

De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på
arbeidet ditt

Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på
arbeidet ditt

Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte

0% 25% 50% 75% 100%

7 26 41 19 7

7 26 15 44 7

19 27 23 19 12

15 38 23 15 8

Gns.

2,9

3,2

2,8

2,6

Vet ikke

4%

4%

7%

7%

Nasjonalt

-0,2

-0,2

-0,7

-0,7

Institusjon

0,0

0,0

-0,5

-0,5

2017

-0,6

-0,7

-1,2

2016

-0,2

0,0

-0,8

Sammenligninger
 
Hvor tilfreds er du med følgende:

Med «konstruktive» mener vi at tilbakemeldingene bidrar til at du kan forbedre arbeidet ditt før endelig innlevering, bidrar til at du er mer forberedt til eksamen, til at du
kan forbedre læringsutbyttet ditt, etc.
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Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4)

Svært tilfreds (5)

Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet

Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet

Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på
studieprogrammet

Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid

Bibliotek og bibliotekstjenester

IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og PC-
tilgang)

Utstyr og hjelpemidler i undervisningen

0% 25% 50% 75% 100%

11 7 18 32 32

11 11 21 46 11

18 32 29 21

18 14 39 18 11

22 33 44

4 8 19 31 38

11 21 39 18 11

Gns.

3,7

3,4

3,5

2,9

4,2

3,9

3,0

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

4%

7%

0%

Nasjonalt

-0,2

-0,4

-0,1

-0,6

0,1

0,1

-0,6

Institusjon

0,0

-0,2

-0,1

-0,3

0,0

0,1

-0,4

2017

-0,6

-0,7

-0,8

-0,8

-0,2

0,0

-0,6

2016

-0,3

-0,4

-0,3

-0,4

0,1

0,2

-0,5

Sammenligninger
 
Hvor tilfreds er du med:
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Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4) Svært tilfreds (5)

Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet

Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet

Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet
(timeplan, studieplan, etc.)

Den faglige sammenhengen mellom emnene i
studieprogrammet

0% 25% 50% 75% 100%

15 30 48 7

12 4 38 38 8

18 18 25 29 11

7 7 36 43 7

Gns.

3,3

3,3

3,0

3,4

Vet ikke

4%

7%

0%

0%

Nasjonalt

-0,3

-0,2

-0,4

-0,3

Institusjon

-0,2

-0,1

-0,4

-0,1

2017

-0,7

-0,5

-0,8

-0,7

2016

Sammenligninger
 
Hvor tilfreds er du med:

Med faglig sammenheng mener vi at emnene utfyller hverandre og gir god faglig progresjon.
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I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum)

Har krevd forståelse og resonnement

Har gjort det mulig å bruke det du har lært i studiene dine

Har hatt tydelige kriterier for vurdering

Har bidratt til din faglige utvikling

0% 25% 50% 75% 100%

33 33 33

4 7 30 33 26

4 33 37 26

7 30 22 30 11

4 11 44 30 11

Gns.

4,0

3,7

3,9

3,1

3,3

Vet ikke

4%

4%

4%

4%

4%

Nasjonalt

-0,1

-0,5

-0,2

-0,5

-0,7

Institusjon

0,0

-0,4

-0,1

-0,5

-0,6

2017

-0,5

-0,6

-0,6

-0,5

-1,1

2016

-0,3

-0,6

Sammenligninger
 
I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt:
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I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Studentene har mulighet for å gi innspill på innhold og opplegg i
studieprogrammet

Det tilrettelegges for medvirkning gjennom studenttillitsvalgte,
fagutvalg, studentparlament, etc.

Studentenes innspill blir fulgt opp av institusjonen

0% 25% 50% 75% 100%

15 30 30 15 11

22 22 9 35 13

38 31 19 12

Gns.

2,8

3,0

2,0

Vet ikke

4%

18%

7%

Nasjonalt

-0,5

-0,6

-1,0

Institusjon

-0,4

-0,4

-0,9

2017 2016

Sammenligninger
 
I hvilken grad opplever du følgende?

Bachelorstudium i barnevern

Avdeling for helse og velferd

Studiebarometeret 2018 MEDVIRKNING 16

318



I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Er stimulerende

Er faglig utfordrende

Bidrar til din motivasjon for studieinnsats

0% 25% 50% 75% 100%

7 4 52 26 11

44 41 15

7 26 33 22 11

Gns.

3,3

3,7

3,0

Vet ikke

4%

4%

4%

Nasjonalt

-0,5

-0,6

-0,6

Institusjon

-0,4

-0,5

-0,5

2017

-0,9

-0,7

-1,1

2016

-0,7

-0,6

-0,9

Sammenligninger
 
I hvilken grad mener du at studieprogrammet:
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I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Jeg får kompetanse som er viktig i arbeidslivet

Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan
brukes i arbeidslivet

Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er
relevante for meg

Det legges godt til rette for at jeg kan knytte kontakter i
arbeidslivet

0% 25% 50% 75% 100%

7 25 25 43

7 18 25 29 21

7 25 25 21 21

24 48 16 8 4

Gns.

4,0

3,4

3,3

2,2

Vet ikke

0%

0%

0%

7%

Nasjonalt

0,0

0,1

-0,1

-0,7

Institusjon

-0,1

-0,1

0,0

-0,8

2017

-0,8

2016

-0,6

Sammenligninger
 
I hvilken grad opplever du det følgende?
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Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4)

Svært tilfreds (5)

Teoretisk kunnskap

Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning

Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid

Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter

Evne til refleksjon og kritisk tenking

Samarbeidsevne

Muntlig kommunikasjonsevne

Skriftlig kommunikasjonsevne

Evne til å tenke nytt

Evne til å arbeide selvstendig

0% 25% 50% 75% 100%

8 50 38 4

12 24 52 12

27 45 23 5

16 52 16 16

4 31 50 15

8 15 46 31

4 8 32 32 24

4 44 40 12

15 35 31 19

4 12 12 42 31

Gns.

3,4

2,6

2,0

3,3

3,8

3,9

3,6

3,6

3,5

3,8

Vet ikke

0%

4%

15%

4%

0%

0%

4%

4%

0%

0%

Nasjonalt

-0,4

-0,8

-1,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,3

-0,2

-0,3

Institusjon

-0,3

-0,6

-1,0

-0,3

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

2017

-0,6

-0,7

-1,1

-0,6

-0,3

-0,4

-0,5

-0,5

-0,4

-0,5

2016

-0,5

-0,7

-1,1

-0,5

-0,4

-0,3

-0,3

-0,3

-0,2

-0,3

Sammenligninger
 
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:

Bachelorstudium i barnevern
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Ikke enig (1) (2) (3) (4) Helt enig (5)

Jeg er motivert for studieinnsats

Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som
tilbys

Jeg møter godt forberedt til undervisningen

Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy

0% 25% 50% 75% 100%

11 4 22 41 22

26 17 22 26 9

11 44 33 11

19 41 33 7

Gns.

3,6

2,7

3,4

3,3

Vet ikke

0%

15%

0%

0%

Nasjonalt

-0,3

-0,9

0,0

-0,4

Institusjon

-0,3

-0,6

0,0

-0,3

2017

-0,5

-0,6

0,2

-0,3

2016

-0,6

-1,1

-0,4

-0,7

Sammenligninger
 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
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Avdeling for helse og velferd
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I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til
meg som student

De faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte
læringsaktiviteter

De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte
læringsaktiviteter

De faglig ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av meg
som student

0% 25% 50% 75% 100%

8 42 31 19

8 28 40 20 4

8 13 46 25 8

17 52 13 13 4

Gns.

2,6

2,8

3,1

2,3

Vet ikke

0%

4%

8%

12%

Nasjonalt

-1,0

-1,0

-0,5

-1,3

Institusjon

-0,9

-0,9

-0,6

-1,3

2017

-1,3

-0,9

-0,8

-1,5

2016

-1,2

-1,1

-0,8

-1,3

Sammenligninger
 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
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Avdeling for helse og velferd

Studiebarometeret 2018 FORVENTNINGER 21
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Ikke enig (1) (2) (3) (4) Helt enig (5)

Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på

Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på

0% 25% 50% 75% 100%

16 8 76

12 42 31 15

Gns.

4,6

3,5

Vet ikke

4%

0%

Nasjonalt

0,2

-0,6

Institusjon

0,1

-0,5

2017

0,0

-1,1

2016

0,0

-0,9

Sammenligninger
 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Bachelorstudium i barnevern

Avdeling for helse og velferd

Studiebarometeret 2018 OVERORDNET TILFREDSHET 22
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Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all
undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant)

Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og
annet gruppearbeid, etc.)

Betalt arbeid

0 10 20 30 40

19,2

9,8

7,1

0 1-9,9 10-19,9 20-29,9 >29,9

Betalt arbeid

Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og
annet gruppearbeid, etc.)

Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all
undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant)

0% 25% 50% 75% 100%

45 15 25 15

53 37 11

21 37 11 32

 

 

Her ba vi studentene fordele sin totale studieinnsats. De ble bedt om å anslå hvor mange timer per uke, de i gjennomsnitt på  studiet (ikke medregnet ferier), brukte
på:

Gjennomsnittverdiene på tidsbruk angis over. Tallene er gruppert i figuren under. I spørreskjemaet var det ikke mulig for studentene å skrive inn verdier større enn 80 for
faglige aktiviteter eller verdier større enn 50 for betalt arbeid.
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(1) I liten grad (2) (3) (4) (5) I stor grad

Digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg blir aktivt involvert
i undervisningen

De faglig ansatte har nødvendig kompetanse til å bruke digitale
verktøy i undervisningen

Jeg får opplæring i å bruke digitale verktøy/programmer som er
relevante for fagområdet

Bruken av digital læringsplattform fungerer godt på
studieprogrammet mitt

0% 25% 50% 75% 100%

12 8 52 20 8

4 16 56 12 12

18 23 41 14 5

4 21 29 38 8

Gns.

3,0

3,1

2,6

3,3

Vet ikke

0%

0%

12%

4%

Nasjonalt

-0,4

-0,3

-0,5

-0,2

Institusjon

-0,4

-0,3

-0,6

-0,3

Sammenligninger
 
I hvilken grad er du enig i følgende påstander om bruk av digitale verktøy/medier:
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NOKUT) 

Studiebarometeret 2019

Bachelorstudium i barnevern


Høgskolen i Østfold

  - alle spørsmål

Svarprosent: 77%

Antall besvarelser: 41
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Rapporten oppsummerer resultatene 
av undersøkelsens hovedområder. 
Indikatorene er beregnet ved å legge 
sammen vurderingen av alle 
enkeltspørsmålene innenfor hvert 
tema, og er gjennomsnittsverdier for 
studieprogrammet.

Til høyre for figuren sammenlignes 
resultatene med tall for de siste to 
årene, samt resultatet for 
institusjonen. Grønt indikerer positive 
avvik, mens rødt indikerer negative 
avvik.

HOVEDOMRÅDER

På side 4 vises de fem spørsmålene 
som skårer høyest og de fem som 
skårer lavest i undersøkelsen for 
enheten rapporten gjelder for. En del 
spørsmål er ikke med i akkurat dette 
tallgrunnlaget. Det gjelder bl.a. 
spørsmålene om eget læringsutbytte, 
bruk av digitale verktøy, tidsbruk og 
praksis. På de neste sidene vises 
spørsmålene som avviker mest fra det 
nasjonale gjennomsnittet, og fra året 
før. De samme spørsmålene som nevnt 
ovenfor inngår ikke der.

Utvikling på hovedområder viser 
endring de siste årene for de fleste 
hovedområdene.

TOPP OG BUNN, 
ENDRING OVER TID

Hoveddelen av rapporten består av 
resultater på enkeltspørsmål. Øverst på 
hver side vises hvilket hovedområde 
spørsmålene tilhører. Resultatene blir 
presentert grafisk som frekvenser (dvs. 
svarfordeling). Positive svar er markert 
med grønne farger, mens svar i lavere 
kategorier markert med gule/oransje/
røde farger. Svaralternativet "Vet ikke" 
er ikke inkludert i svarfordelingen, men 
andelen vises til høyre for figuren. Til 
høyre for figuren vises også 
gjennomsnitt. Lengst til høyre 
sammenlignes enheten med resultatet 
fra året før og nasjonalt/institusjonen. 
Til venstre for figuren vises 
gjennomsnitt for spørsmålet.

RESULTATOVERSIKT

I denne rapporten presenteres resultatene på alle spørsmålene fra Studiebarometeret 2019. Øverst til venstre står navn på studieprogram, 
fakultet eller institusjon denne rapporten gjelder for. Resultatene presenteres tematisk, slik det fremgår av overskriften øverst på hver side. 
Informasjon om antall respondenter og svarprosent finnes på forsiden.
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Undervisning

Tilbakemelding og veiledning (tilfredshet)

Faglig og sosialt læringsmiljø

Fysisk læringsmiljø og infrastruktur

Organisering av studieprogrammet

Vurderingsformer

Medvirkning

Studieprogrammets evne til å inspirere

Eget engasjement

Forventninger

Tilknytning til arbeidslivet

1 2 3 4 5

3,7

3,3

3,6

3,7

3,9

4,1

3,5

3,8

3,6

3,8

3,5

Nasjonalt

0,0

0,0

-0,2

-0,1

0,3

0,1

0,2

-0,1

0,0

0,1

0,3

Institusjon

0,1

0,0

-0,1

0,0

0,4

0,1

0,3

0,0

0,0

0,1

0,2

2018

0,4

0,4

0,1

0,2

0,7

0,5

0,9

0,5

0,3

1,1

Sammenligninger

Overordnet tilfredshet

1 2 3 4 5

4,5

Nasjonalt

0,4

Institusjon

0,5

2018

1,0

Sammenligninger

 

 

Spørsmålene i undersøkelsen er gruppert i hovedområder, som hver består av flere enkeltspørsmål innenfor et overordnet tema. Unntatt er Overordnet tilfredshet, som
angir ett spørsmål: "Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på".
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I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: -
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: -
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går

på

Hvor tilfreds er du med: - Bibliotek og
bibliotekstjenester

I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og
andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: -
Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum)

I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og
andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: -

Har krevd forståelse og resonnement

Hvor tilfreds er du med følgende: - Antall
tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet

ditt

Hvor enig er du i følgende påstander? - Undervisningen
er lagt opp til at studentene skal delta aktivt

I hvilken grad opplever du følgende: - Jeg får innføring i
hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til

potensielle arbeidsgivere

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: -
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene

som tilbys

I hvilken grad opplever du følgende: - Det er muligheter
for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med

arbeidslivet

1 2 3 4 5

4,7

4,5

4,2

4,2

4,2

3,1

3,1

3,0

2,9

2,8

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som blir vurdert høyest og lavest av studentene. Spørsmålene kan være en indikasjon på styrker og utfordringer.
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I hvilken grad opplever du følgende: - Jeg får god
informasjon om hvordan kompetansen min kan brukes

i arbeidslivet

I hvilken grad opplever du følgende? - Studentenes
innspill blir fulgt opp av institusjonen

I hvilken grad opplever du følgende: - Representanter
fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som

gjesteforelesere/kursholdere)

Hvor enig er du i følgende påstander? - De faglig
ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig

måte

Hvor tilfreds er du med: - Tilgjengeligheten på
informasjon om studieprogrammet

I hvilken grad mener du at studieprogrammet: - Er
faglig utfordrende

Hvor tilfreds er du med: - Lokaler for undervisning og
øvrig studiearbeid

Hvor tilfreds er du med: - Det sosiale miljøet blant
studentene på studieprogrammet

Hvor enig er du i følgende påstander? - Undervisningen
er lagt opp til at studentene skal delta aktivt

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: -
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene

som tilbys

-2 -1 0 1 2

0,7

0,5

0,5

0,4

0,4

-0,3

-0,3

-0,4

-0,4

-0,7

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som avviker mest positivt og mest negativt sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet. Om det vises færre enn fem
søyler, er det fordi det er færre enn fem spørsmål som skiller seg positivt/negativt.
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I hvilken grad opplever du følgende? - Studentenes
innspill blir fulgt opp av institusjonen

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - De
faglig ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av

meg som student

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: -
Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare

forventninger til meg som student

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - De
faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til

organiserte læringsaktiviteter

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: -
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går

på

Hvor tilfreds er du med: - Det sosiale miljøet blant
studentene på studieprogrammet

-2 -1 0 1 2

1,5

1,2

1,1

1,1

1,0

-0,2

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som avviker mest positivt og mest negativt sammenlignet med resultatet fra i fjor.
Hvis det vises færre enn fem søyler skyldes dette at det er færre enn fem spørsmål som avviker positivt/negativt.
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Tilbakemelding og veiledning Faglig og sosialt læringsmiljø Fysisk læringsmiljø og infrastruktur Vurderingsformer Undervisning

2015 2016 2017 2018 2019
1

2

3

4

5
 

Figuren viser utvikling på hovedområder over tid. Dersom spørsmålene ikke er sammenlignbare over tid, mangler det data for enkeltår.

Dersom noen hovedområder har like resultat, kan en linje ligge skjult bak en annen.
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Overordnet tilfredshet Studieprogrammets evne til å inspirere Eget engasjement Forventninger Organisering av studieprogrammet

2015 2016 2017 2018 2019
1

2

3

4

5
 
Figuren viser utvikling på hovedområder over tid. Dersom spørsmålene ikke er sammenlignbare over tid, mangler det data for enkeltår.

Dersom noen hovedområder har like resultat, kan en linje ligge skjult bak en annen.
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Ikke enig (1) (2) (3) (4) Helt enig (5)

De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende.

De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en
forståelig måte

Undervisningen dekker sentrale deler av
lærestoffet/pensum godt

Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta
aktivt

0% 25% 50% 75% 100%

2 32 44 22

2 5 7 54 32

5 24 44 27

7 17 46 17 12

Gjs.

3,9

4,1

3,9

3,1

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

Nasjonalt

0,3

0,4

0,0

-0,4

Institusjon

0,4

0,5

0,2

-0,4

2018

0,7

0,4

0,3

0,3

Sammenligninger
 

Undervisning

Hvor enig er du i følgende påstander?

Med "faglig ansatte" mener vi faglærere, studentassistenter, laboratorieassistenter og andre faglig ansatte som bidrar i undervisningen.
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Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4) Svært tilfreds (5)

Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på
arbeidet ditt

De faglig ansattes evne til å gi konstruktive
tilbakemeldinger på arbeidet ditt

Medstudenters evne til å gi konstruktive
tilbakemeldinger på arbeidet ditt

Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte

0% 25% 50% 75% 100%

10 13 33 41 3

10 13 25 33 20

8 16 27 30 19

5 23 36 23 13

Gjs.

3,1

3,4

3,4

3,2

Vet ikke

2%

0%

8%

2%

Nasjonalt

0,0

0,0

-0,1

-0,1

Institusjon

0,0

0,0

-0,1

0,0

2018

0,2

0,2

0,6

0,6

Sammenligninger
 

Tilbakemelding og veiledning

Hvor tilfreds er du med følgende:

Med «konstruktive» mener vi at tilbakemeldingene bidrar til at du kan forbedre arbeidet ditt før endelig innlevering, bidrar til at du er mer forberedt til eksamen, til at du
kan forbedre læringsutbyttet ditt, etc.
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Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4) Svært tilfreds (5)

Det sosiale miljøet blant studentene på
studieprogrammet

Det faglige miljøet blant studentene på
studieprogrammet

Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på
studieprogrammet

0% 25% 50% 75% 100%

8 8 32 29 24

5 10 28 33 23

8 38 41 13

Gjs.

3,5

3,6

3,6

Vet ikke

5%

2%

2%

Nasjonalt

-0,4

-0,2

0,0

Institusjon

-0,3

-0,1

0,0

2018

-0,2

0,2

0,1

Sammenligninger
 

Faglig og sosialt miljø

Hvor tilfreds er du med:
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Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4) Svært tilfreds (5)

Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid

Utstyr og hjelpemidler i undervisningen

Bibliotek og bibliotekstjenester

IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare
og PC-tilgang)

0% 25% 50% 75% 100%

15 8 35 33 10

5 10 33 38 13

3 3 10 46 38

8 22 46 24

Gjs.

3,2

3,4

4,2

3,9

Vet ikke

0%

2%

2%

8%

Nasjonalt

-0,3

-0,2

0,1

0,1

Institusjon

-0,1

-0,1

0,0

0,0

2018

0,3

0,4

0,0

0,0

Sammenligninger
 

Fysisk læringsmiljø og infrastruktur

Hvor tilfreds er du med:
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Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4) Svært tilfreds (5)

Tilgjengeligheten på informasjon om
studieprogrammet

Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet

Den administrative tilretteleggingen av
studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.)

Den faglige sammenhengen mellom emnene i
studieprogrammet

0% 25% 50% 75% 100%

3 20 53 25

3 24 50 24

10 5 25 30 30

3 8 21 34 34

Gjs.

4,0

3,9

3,7

3,9

Vet ikke

0%

5%

0%

5%

Nasjonalt

0,4

0,4

0,3

0,2

Institusjon

0,4

0,3

0,3

0,3

2018

0,7

0,6

0,7

0,5

Sammenligninger
 

Organisering av studieprogrammet

Hvor tilfreds er du med:

Med "faglig sammenheng" mener vi at emnene utfyller hverandre og gir god faglig progresjon.
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I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum)

Har krevd forståelse og resonnement

Har gjort det mulig å bruke det du har lært i studiene
dine

Har hatt tydelige kriterier for vurdering

Har bidratt til din faglige utvikling

0% 25% 50% 75% 100%

3 18 35 45

3 15 40 43

5 10 50 35

5 10 28 38 20

20 48 33

Gjs.

4,2

4,2

4,2

3,6

4,1

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

0%

Nasjonalt

0,1

0,0

0,1

-0,1

0,1

Institusjon

0,2

0,1

0,2

-0,1

0,1

2018

0,2

0,5

0,3

0,5

0,8

Sammenligninger
 

Vurderingsformer

I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt:
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I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Studentene har mulighet for å gi innspill på innhold og
opplegg i studieprogrammet

Studentenes innspill blir fulgt opp av institusjonen

Det tilrettelegges for medvirkning gjennom
studenttillitsvalgte, fagutvalg, studentparlament, etc.

0% 25% 50% 75% 100%

11 46 26 17

10 42 39 10

13 29 45 13

Gjs.

3,5

3,5

3,6

Vet ikke

5%

16%

16%

Nasjonalt

0,2

0,5

0,0

Institusjon

0,3

0,6

0,1

2018

0,7

1,5

0,6

Sammenligninger
 

Medvirkning

I hvilken grad opplever du følgende?

Bachelorstudium i barnevern
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I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Er stimulerende

Er faglig utfordrende

Bidrar til din motivasjon for studieinnsats

0% 25% 50% 75% 100%

38 38 24

3 20 51 26

3 40 43 14

Gjs.

3,9

4,0

3,7

Vet ikke

3%

0%

0%

Nasjonalt

0,1

-0,3

0,1

Institusjon

0,2

-0,2

0,3

2018

0,6

0,3

0,7

Sammenligninger
 

Studieprogrammets evne til å inspirere

I hvilken grad mener du at studieprogrammet:

Bachelorstudium i barnevern


Høgskolen i Østfold
RESULTATER 16
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Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4) Svært tilfreds (5)

Teoretisk kunnskap

Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og
forskning

Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid

Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter

Evne til refleksjon og kritisk tenking

Samarbeidsevne

Muntlig kommunikasjonsevne

Skriftlig kommunikasjonsevne

Evne til å tenke nytt

Evne til å arbeide selvstendig

0% 25% 50% 75% 100%

3 26 54 17

9 12 44 35

23 13 42 23

35 53 12

3 9 17 49 23

15 56 29

3 9 21 52 15

3 24 62 12

9 32 38 21

17 49 34

Gjs.

3,9

3,1

2,6

3,8

3,8

4,1

3,7

3,8

3,7

4,2

Vet ikke

0%

3%

11%

3%

0%

3%

6%

3%

3%

0%

Nasjonalt

0,1

-0,3

-0,6

0,4

-0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

Institusjon

0,1

-0,1

-0,5

0,2

-0,1

0,1

-0,1

0,0

-0,1

0,1

2018

0,5

0,5

0,6

0,5

0,0

0,2

0,1

0,2

0,2

0,4

Sammenligninger
 

Eget læringsutbytte

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:

Bachelorstudium i barnevern


Høgskolen i Østfold
RESULTATER 17
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Ikke enig (1) (2) (3) (4) Helt enig (5)

Jeg er motivert for studieinnsats

Jeg benytter meg av de organiserte
læringsaktivitetene som tilbys

Jeg møter godt forberedt til undervisningen

Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy

0% 25% 50% 75% 100%

3 17 43 37

14 26 26 20 14

3 3 46 43 6

34 46 20

Gjs.

4,1

2,9

3,5

3,9

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

Nasjonalt

0,2

-0,7

0,1

0,2

Institusjon

0,2

-0,3

0,1

0,1

2018

0,5

0,2

0,1

0,6

Sammenligninger
 

Eget engasjement

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Bachelorstudium i barnevern


Høgskolen i Østfold
RESULTATER 18
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I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare
forventninger til meg som student

De faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til
organiserte læringsaktiviteter

De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i
organiserte læringsaktiviteter

De faglig ansatte har høye faglige ambisjoner på
vegne av meg som student

0% 25% 50% 75% 100%

3 3 26 56 12

6 16 56 22

10 13 48 29

7 40 43 10

Gjs.

3,7

3,9

4,0

3,5

Vet ikke

0%

6%

9%

12%

Nasjonalt

0,1

0,1

0,3

-0,2

Institusjon

0,1

0,1

0,3

-0,2

2018

1,1

1,1

0,9

1,2

Sammenligninger
 

Forventninger

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Bachelorstudium i barnevern


Høgskolen i Østfold
RESULTATER 19
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(1) I liten grad (2) (3) (4) (5) I stor grad

Digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg blir aktivt
involvert i undervisningen

De faglig ansatte har nødvendig kompetanse til å
bruke digitale verktøy i undervisningen

Jeg får opplæring i å bruke digitale
verktøy/programmer som er relevante for fagområdet

Bruken av digital læringsplattform fungerer godt på
studieprogrammet mitt

0% 25% 50% 75% 100%

3 12 35 38 12

12 6 26 47 9

13 13 32 35 6

3 3 38 32 24

Gjs.

3,4

3,4

3,1

3,7

Vet ikke

0%

0%

9%

0%

Nasjonalt

0,0

0,0

0,0

0,1

Institusjon

0,0

0,0

0,0

0,1

2018

0,4

0,3

0,5

0,4

Sammenligninger
 

Bruk av digitale verktøy

I hvilken grad opplever du følgende:

Bachelorstudium i barnevern


Høgskolen i Østfold
RESULTATER 20
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Ikke enig (1) (2) (3) (4) Helt enig (5)

Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på

Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går
på

0% 25% 50% 75% 100%

3 3 16 78

9 30 61

Gjs.

4,7

4,5

Vet ikke

3%

0%

Nasjonalt

0,2

0,4

Institusjon

0,1

0,5

2018

0,1

1,0

Sammenligninger
 

Overordnet tilfredshet

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Bachelorstudium i barnevern


Høgskolen i Østfold
RESULTATER 21
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Betalt arbeid

Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i
kollokvier og annet gruppearbeid, etc.)

Læringsaktiviteter organisert av institusjonen
(inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis

hvis relevant)

0 10 20 30 40

10,5

11,8

14,6

0 1-9,9 10-19,9 20-29,9 >29,9

Betalt arbeid

Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i
kollokvier og annet gruppearbeid, etc.)

Læringsaktiviteter organisert av institusjonen
(inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis

hvis relevant)

0% 25% 50% 75% 100%

34 17 34 7 7

32 46 21

15 74 4 7

 

 

Tidsbruk på faglige aktiviteter og betalt arbeid

Anslå hvor mange timer per uke, i gjennomsnitt hittil på dette studiet (ikke medregnet ferier), du bruker på:

Gjennomsnittverdiene på tidsbruk angis over. Tallene er gruppert i figuren under. I spørreskjemaet var det ikke mulig å skrive inn verdier større enn 80 for faglige
aktiviteter eller verdier større enn 50 for betalt arbeid. Både studenter på hel- og deltidsprogrammer inngår.

Bachelorstudium i barnevern


Høgskolen i Østfold
RESULTATER 22
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Ikke tilfreds (1) 2 3 4 Svært tilfreds (5)

Informasjonen du fikk i forkant av praksisperioden

Hvordan høyskolen/universitetet forberedte deg på
praksisperioden

Prosessen med å skaffe praksisplass

Hvordan praksisstedet tok i mot deg

Hvordan praksisperioden passet inn i studieløpet

Hvor tilgjengelig ansatte ved høyskolen/universitetet
var underveis i praksisperioden

0% 25% 50% 75% 100%

7 23 40 30

7 30 33 30

8 20 24 48

14 32 55

3 14 34 48

27 38 35

Gjs.

3,9

3,9

4,0

4,4

4,3

4,1

Vet ikke

0%

0%

17%

27%

3%

13%

Nasjonalt

0,4

0,5

0,1

-0,1

0,2

0,4

Institusjon

0,6

0,7

0,2

0,0

0,3

0,4

Sammenligninger
 

Organisering av praksisperioden

Hvor tilfreds er du med:

Bachelorstudium i barnevern


Høgskolen i Østfold
RESULTATER 23
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Ikke tilfreds (1) 2 3 4 Svært tilfreds (5)

Hvor ofte du fikk veiledning underveis i
praksisperioden

Hvor tilgjengelig veileder var underveis i
praksisperioden

Kvaliteten på veiledningen underveis i praksisperioden

0% 25% 50% 75% 100%

9 26 30 35

23 32 45

14 41 45

Gjs.

3,9

4,2

4,3

Vet ikke

8%

12%

8%

Nasjonalt

-0,1

0,0

0,3

Institusjon

0,0

0,1

0,2

Sammenligninger
 

Veiledning underveis i praksisperioden

Hvor tilfreds er du med:

Bachelorstudium i barnevern


Høgskolen i Østfold
RESULTATER 24
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I liten grad (1) 2 3 4 I stor grad(5)

Arbeidsoppgavene i praksisperioden var relevante for
det jeg studerer

Praksisperioden var faglig utfordrende

Studentenes erfaringer fra praksis blir brukt som
grunnlag for diskusjon i undervisningen

0% 25% 50% 75% 100%

7 18 25 50

7 7 29 11 46

9 36 32 23

Gjs.

4,2

3,8

3,7

Vet ikke

7%

7%

27%

Nasjonalt

-0,2

-0,3

-0,1

Institusjon

0,0

-0,3

0,0

Sammenligninger
 

Faglig innhold i praksisperioden og sammenheng med studieprogrammet

I hvilken grad opplevde du følgende:

Bachelorstudium i barnevern


Høgskolen i Østfold
RESULTATER 25
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I liten grad (1) 2 3 4 I stor grad(5)

Jeg får god informasjon om hvordan kompetansen
min kan brukes i arbeidslivet

Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som
er relevante for meg

Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen
kompetanse til potensielle arbeidsgivere

Jeg får mulighet til å møte potensielle arbeidsgivere
gjennom karrieredager, bedriftsbesøk, praksis, etc.

Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen
(f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere)

Det er muligheter for å jobbe med
prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet

0% 25% 50% 75% 100%

6 6 52 35

10 16 45 29

14 21 38 10 17

11 4 44 30 11

6 12 21 39 21

23 14 36 14 14

Gjs.

4,2

3,9

3,0

3,3

3,6

2,8

Vet ikke

6%

6%

12%

18%

0%

33%

Nasjonalt

0,7

0,3

0,2

-0,1

0,5

0,0

Institusjon

0,5

0,2

0,0

-0,2

0,4

-0,1

Sammenligninger
 

Tilknytning til arbeidslivet

I hvilken grad opplever du det følgende?

Bachelorstudium i barnevern


Høgskolen i Østfold
RESULTATER 26
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Ja

Nei

Husker ikke / vet ikke

0% 25% 50% 75% 100%

18%

36%

45%

 

Varslingssystemer ved trakassering

Jeg har fått informasjon fra høyskolen/universitetet om varslingssystemet

NB! Omfanget av trakassering dekkes av andre undersøkelser enn Studiebarometeret.

Bachelorstudium i barnevern


Høgskolen i Østfold
RESULTATER 27

354



Studentrapport fra utveksling i Namibia våren 2019 

Jeg har alltid hatt lyst til å utveksle, og Namibia virket som en utrolig spennende mulighet. Å 
reise til en annen verdensdel og oppleve hvordan barn og unge lever der var virkelig noe jeg 
ønsket å oppleve. Gleden var derfor stor da vi fikk beskjed om at vi kunne reise. Vi endte opp 
med et reisefølge på åtte stykker. Tre fra barnevern og fem fra sosialt arbeid. Før vi reiste var 
det mye som måtte ordnes; bolig, flybilletter, visum og vaksiner. Etter litt frem og tilbake 
ordnet alt seg og det var klart for avreise 03. Januar.  

Etter en lang og problemfri reise ankom vi til slutt Windhoek. På flyplassen ble vi hentet av 
eieren av Wadadee, og han som skulle være guiden vår på de fleste turene. Før vi dro 
bestilte vi en «pakke» fra Wadadee, bestående av bolig, fem turer og skyss til og fra 
flyplassen. Dette kan anbefales da alt er godt tilrettelagt med tanke på praksis.  

Gjestehuset Wadadee 
Basert på tidligere studenters anbefalinger valgte vi å bo på Wadadee. Gjestehuset ligger i 
Katutura, et område i Windhoek som er preget av fattigdom. Selv om det er sterke 
kontraster fra den fine delen av byen, var det et greit sted å bo. Vi følte oss aldri utrygge, 
selv om vi måtte ta noen forhåndsregler. Eieren Shaun tok godt vare på oss, og stilte alltid 
opp hvis det var noe.  

Wadadee har ulike rom man kan bestille. Alt fra singelrom til åttemansrom. Det kan være 
lurt å bestille i god tid da det er et populært gjestehus, spesielt hvis man ønsker å unngå 
åttemansrommet. Totalt er det plass til ca. 30 personer på huset, utenom oss var det 
hovedsakelig tyskere som jobbet frivillig gjennom blant annet Wadadee. Huset har også et 
veldig koselig uteområde som ble et naturlig samlingspunkt.  

Praksis 
De ukene vi ikke var på tur, jobbet vi ofte seks dager i uken. Mandag til fredag hadde jeg 
praksis på et barnehjem hvor det bodde i underkant av totalt 90 barn i alderen 0-18 år. Vi 
var der da de eldre barna var på skolen, og var derfor mest med de yngste. Det var en utrolig 
krevende, men også givende praksistid. Forholdene kan ikke sammenlignes med norske, 
men jeg vil påstå at det faglige utbyttet fortsatt er verdifullt. Vi møtte barn med et helt 
annet utgangspunkt enn norske barn, i et land med et annet kulturelt syn på 
barneoppdragelse. Vi fikk relativt frie rammer og måtte skape en strukturert hverdag for 
barna samtidig som vi måtte samarbeide med de ansatte. Vi brukte fagkunnskaper for å 
forstå behov og tilrettelegge, samtidig som vi måtte jobbe systematisk. Da vi i starten brukte 
lang tid på å bli kjent med barna og barnehjemmet, startet vi i samarbeid med 
praksisveilederen en slags blogg. Her skrev vi om daglige rutiner osv. Slik at andre slipper å 
bruke like lang tid på dette.  

Lørdager hadde vi praksis på et suppekjøkken hvor barn kan komme og få et gratis måltid 
hver dag. Ofte er det måltidet det eneste de får i løpet av dagen, og det er mange som 
benytter seg av tilbudet. Vi hjalp til med å forberede og dele ut maten, samt vaske opp og 

Vedlegg 40
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leke med ungene. De to ulike praksisstedene ga meg ulike perspektiver og innsikt i 
fattigdomsproblematikken.  
 
 
Utbytte  
Utvekslingen til Namibia har vært en fantastisk opplevelse som jeg uten tvil vil anbefale til 
andre studenter. Selv om praksisen var utfordrende og krevende til tider, var det også utrolig 
givende. Jeg har møtt så utrolig mange gode mennesker som jeg aldri kommer til å glemme, 
og jeg har hatt fantastiske opplevelser på de ulike turene. Utvekslingen har gitt meg 
erfaringer som jeg aldri vil glemme. Personlig har jeg lært mye om meg selv og faglig har det 
gitt meg nye perspektiver og kulturforståelse som vil være med meg i yrkesutøvelsen.  
 
Namibia er et fantastisk land, som du garantert kommer til å bli glad i. Hvis du har 
muligheten, vil jeg anbefale deg å ta den. Du kommer virkelig ikke til å angre. 
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Invitasjon til praksisforberedende 
seminar, onsdag 4. desember, 
2019, kl. 09:15-11:00. 
Rom A - 315 

Takk for at du har sagt deg villig til å ta imot student i den tredje praksisperioden for 
studenter ved bachelorutdanningen i barnevern ved Høgskolen i Østfold. 

I den forbindelse ønsker vi å invitere deg til praksisforberedende seminar, hvor 
studenter og praksisveiledere får anledning til å møtes og bli litt kjent i forkant av 
praksisperioden. Vi skal også gjennomgå de ulike praksisdokumentene, hvem som 
har ansvar for hva og avklare forventninger.  

Det er ønskelig med en tilbakemelding fra de av dere som kan komme. Fint hvis dere 
kan sende meg en mail på morten.asmyhr@hiof.no  

Mvh. 

Morten Asmyhr 

Emneansvarlig, praksis 3

Vedlegg 41
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Samspill om praksis
Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Eids-
berg og Hobøl, FO Østfold og Høgskolen i Østfold, 
bachelor i barnevern

Egil Lyberg
Høgskolelektor, barnevernspedagog, 
Cand.polit., Høgskolen i Østfold, 
egil.lyberg@hiof.no

Thomas Erichsen
Barnevernspedagog og familieterapeut, 
Eidsberg kommune 
Thomas.Erichsen@eidsberg.kommune.no

Anita Toverød
Sosionom, videreutdanning i tverrfaglig 
psykososialt arbeid med barn og unge og 
videreutdanning i tverrfaglig samarbeid, 
Hobøl kommune
anita.toverod@hobol.kommune.no

Kristine Hval Blekken
Barnevernspedagog, tidl. fylkessekretær 
i FO Østfold, 
krible@fredrikstad.kommune.no 

Karine Solberg Sørling
Vernepleier og familieterapeut, videreut-
danning i konflikthåndtering og mekling, 
Hobøl kommune
Karine.Sorling@hobol.kommune.no
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SAMSPILL OM PRAKSIS
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Denne artikkelen har til hensikt å beskrive piloten i et samarbeidsprosjekt om praksisstudiene for barneverns-
pedagogstudentene ved Høgskolen i Østfold (HiØ) mellom bachelorutdanningen i barnevern ved HiØ, to Øst-
fold-kommuner og Fellesorganisasjonen (FO) i Østfold. Artikkelen viser hva som har vært viktige momenter for 
kommunene og HiØ for å bedre samarbeidet tilknyttet praksisstudiene, og hva som har blitt gjort for å bedre 
dette samarbeidet. Studentenes bidrag fremkommer også. Artikkelen peker på flere sentrale elementer som 
kan være virksomme for å bedre samarbeidet mellom en utdanningsinstitusjon og praksisfeltet om innholdet i 
praksisdelen av barnevernspedagogutdanningen.

ARNEVERNSPEDAGOGUTDANNIN-
GEN er en praktisk rettet utdanning
som har som formål å utdanne

yrkesutøvere som er brukerorienterte og
reflekterte. Barnevernspedagogens mål-
grupper er barn, unge og familier som har
eller er i ferd med å utvikle sosiale proble-
mer (Utdannings- og forskningsdeparte-
mentet, 2005). I den senere tid har både
media og samfunnsdebatten generelt hatt
fokus på barnevernets kompetanse, kan-
skje spesielt det kommunale barnevernet. 

I takt med økt globalisering og større
innvandring til Norge er det en økning av
antall barnevernssaker der barneverntje-
nestene kommer i kontakt med utenland-
ske familier. Dette har medført at også
utenlandske medier fatter interesse for
norsk barnevern. Plutselig er beslutninger
en barnevernspedagog har vært med på å
fatte i en liten norsk kommune, blitt til
utenrikspolitikk. Dette kan være krevende
saker for en barneverntjeneste å håndtere,
hvor det blant annet stilles spørsmål til
kompetansen til barnevernspedagogen.
Styrking av utdanningene for barne-
vernspedagoger er dermed viktig både av
denne og en rekke andre grunner. Praksis
er en relativt stor del av barnevernspeda-
gogutdanningen. Fokus på å videreutvikle
og styrke denne delen av utdanningen er
en sentral del for å gjøre en nyutdannet
barnevernspedagog bedre i stand til å
møte kompetansebehovet i feltet. For å

utvikle praksisdelen av studiet på en best
mulig måte er det avgjørende med et tett
samarbeid mellom praksisfeltet og utdan-
ningsinstitusjonene (Meld. St. 13, 2011–
2012). 

Denne artikkelen beskriver hvordan
praksisfeltet og Høgskolen i Østfold
sammen har sett på følgende problemstil-
ling: Hvordan kan vi som utdanningsinsti-
tusjon i samarbeid med kommunene designe
praksisstudiene ved bachelor i barnevern slik
at de kan møte det kommunale barnevernets
framtidige kompetansebehov?

FO Østfold, kommunene Eidsberg og
Hobøl og bachelorutdanningen i barne-
vern ved Høgskolen i Østfold (HiØ) søkte
og fikk samarbeidsmidler for å jobbe med
denne problemstillingen. Artikkelen rede-
gjør for hvordan dette arbeidet har forløpt.

«Samspill om praksis» – litt om 
prosjektet

FO Østfold tok først kontakt med ansatte
ved bachelorutdanningen i barnevern ved
HiØ for å diskutere muligheten om å for-
malisere et samarbeid rundt praksisdelen
av barnevernspedagogstudiet. Etter søk-
nad ble prosjektet finansiert gjennom
samarbeidsmidler av HiØ. Som følge av
Nasjonalt organ for kvalitet i utdannin-
gens (NOKUT) arbeid med reakkredite-
ring av sykepleierutdanningen vet vi at det
er for lite kontakt mellom høgskolene og
praksisfeltet, og at FoU- og forskningsak-

B
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tivitetene i for liten grad er rettet inn mot
praksisfeltets behov. Man antok at dette
også gjaldt for de andre helse- og sosialfag-
utdanningene, og ordningen med samar-
beidsmidler ble iverksatt. Dette har ført til
at praksisveiledere i kommunale og stat-
lige helse- og sosialinstitusjoner ikke len-
ger får en økonomisk godtgjøring for å
være praksisveileder. Disse midlene blir i
stedet brukt til å finansiere samarbeids-
prosjekter. Samarbeidsmidlene skal gis til
prosjekter som har som hensikt å utvikle
og bedre samarbeidet mellom høgskolene
og praksisstedene i form av fellesprosjekter
rettet mot blant annet praksisundervis-
ning. 

Vi søkte samarbeidsmidler for et pilot-
prosjekt for studieåret 2014/2015 og fikk
tildelt midler til noe frikjøp av tre saksbe-
handlere i de to kommunene Eidsberg og
Hobøl, dekking av utgifter til opplæring i
saksbehandlingsverktøyet, utgifter til vei-
lederkurs og diverse reiseutgifter. En
ansatt ved HiØ fikk 15 prosent FoU-tid
til å jobbe med prosjektet. Finansieringen
av veilederkurset for FO Østfolds med-
lemmer ble dekket gjennom FOs OU-
midler, mens kursholdernes utgifter ble
dekket med prosjektmidler og bruk av
ansattes FoU-tid.

For å rekruttere kommuner til prosjek-
tet ønsket vi spesifikt å kontakte kommu-
ner i Indre Østfold. Dels fordi Høgskolen
fikk få praksisplasser der, men også fordi
dette er relativt små kommuner hvor stu-
dentene kunne få en bred praksis fordi de
fleste kommuner jobber etter en genera-
listmodell. En slik modell innebærer at
hver barnevernkonsulent/saksbehandler
har ansvar for alle prosessene i en barne-
vernssak, som undersøkelse, oppfølging av
hjelpetiltak og omsorgstiltak. FO Østfold

brukte sitt kontaktnett og henvendte seg
til tre saksbehandlere i to kommuner med
forespørsel om deltakelse i prosjektet. Det
var en helt bevisst framgangsmåte å kon-
takte saksbehandlere først for å forankre
det hos de som skulle være veiledere.
Dette var en vellykket strategi. Disse tre
fikk forankret prosjektet hos sine ledere,
noe som er en forutsetning for å kunne
søke samarbeidsmidler. 

What’s in it for me? Tre aktører – flere 
begrunnelser for å delta i prosjektet

Det var i utgangspunktet forskjellige
beveggrunner for at de tre aktørene, FO
Østfold, kommunene og HiØ, innledet et
samarbeid rundt praksisperiodene for bar-
nevernspedagogstudentene. 

FO Østfolds utgangspunkt: 
Samspillet mellom utdanningsinstitusjo-
nene og fagfeltet har blitt løftet frem som
en viktig nøkkel for å realisere kompetan-
seløftet som de siste års utredninger har
pekt på som nødvendig for å gjennomføre
barnevernets mandat. Myndighetenes
intensjon er at studiene som skal kvalifi-
sere til arbeid i barnevernet (barne-
vernspedagog og sosionom), gir kandida-
tene den nødvendige kompetansen til å
utføre oppgavene (NOU 2009: 8). 

I Prop. 106 L, Endringer i Barnevernlo-
ven, benyttes begrepet «kunnskapstri-
angel» om samspillet mellom praksis,
utdanning og forskning (Prop. 106 L,
2012–2013). Yrkesfaglig utvalg for barne-
vernspedagoger i FO Østfold ønsket der-
for et samarbeid med HiØ og barnevern-
feltet for å se på om man kunne bruke
kunnskapstriangelet praksis, utdanning og
forskning som premiss for et sterkere
kunnskapsbasert barnevern. 
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FO Østfold ønsket å bistå med å skaffe
flere praksisplasser i kommunalt barne-
vern slik at barnevernpedagogstudentene
får erfaring med saksbehandling. I tillegg
ønsket man å bistå veilederne i praksis
med å tilrettelegge for god praksislæring
og å gi dem en mulighet for faglig utvik-
ling i form av veilederkurs.

Virkelighet: 
FO Østfold hadde ved flere anledninger
blitt kontaktet av HiØ med spørsmål om
å bistå med å skaffe praksisplasser i kom-
munalt barnevern. Noen kommuner tok
alltid studenter, mange sjelden, noen
aldri. Tillitsvalgte beskrev komplekse
grunner for saksbehandlernes vegring mot
å ta inn studenter. Stort arbeidspress ga
mange en opplevelse av å utføre pålagte
oppgaver faglig utilfredsstillende, og tilret-
telegging for god praksislæring ble ansett
som krevende og nok en oppgave man
risikerte å løse utilfredsstillende. Tidligere
fikk veileder ekstra betalt for å ha en stu-
dent, og tilretteleggingen kunne gjøres
som en ekstra oppgave, mens oppgavene
nå måtte innarbeides i allerede fulle dager. 

Som profesjonspolitikere opplevde
man fra FO Østfolds side at det ble satt
fokus på premisser for at feltet skulle
kunne realisere barnevernets mandat.
Befringutvalget (NOU 2009: 8) og FOs
Seksjonsråd for barnevernspedagoger var
tydelige i å peke på disse momentene – en
formålstjenlig dimensjonering og rammer
ved at det opprettes mange nok stillinger
til at utøverne kan jobbe i tråd med lovgi-
vers intensjon, tilstrekkelig økonomi til å
finansiere de nødvendige tiltakene, og
kompetansen til de ansatte må korrespon-
dere med ansvarsoppgavene. Når man skal
tilsette i kommunalt barnevern, er man

bundet av «kvalifikasjonsprinsippet», dvs.
prinsippet om at den best kvalifiserte
søkeren skal tilsettes slik at man sikrer at
det offentlige tilsetter den med best mulig
kompetanse for å utføre oppgavene i saks-
behandlingen. Prinsippet er ikke nedfelt i
lov, men er slått fast både i rettspraksis,
forvaltningspraksis og i juridisk teori samt
hovedtariffavtalen (Hovedtariffavtalen,
KS, 2014–2016). Det blir derfor opp til
den enkelte kommune å vurdere hvilken
utdanning, erfaring og konkrete person-
lige egenskaper de vektlegger i sin anset-
telse av saksbehandlere i den kommunale
barneverntjeneste. 

Parallelt med de sentrale debattene om
nødvendig kompetanse i barnevernet så
FO Østfold at HiØ gradvis spisset sin bar-
nevernspedagogutdanning inn mot å i
størst mulig grad møte kompetansebeho-
vet i barnevernfeltet som bl.a. er beskrevet
i NOU 2009: 8.Videre erfarte man at bar-
nevernspedagogstudenter fra HiØ som
hadde hatt praksisplass i kommunalt bar-
nevern, fikk jobbtilbud i barneverntje-
nesten. Samtidig registrerte man også at
barnevernspedagoger som ikke hadde hatt
praksisplass i kommunalt barnevern, ikke
kom til intervju som nyutdannede. Søkere
med annen bachelorutdanning, som før-
skolelærere, sykepleiere og vernepleiere
med erfaring fra kommunalt barnevern,
ble heller foretrukket. Man kan spørre seg
om dette ikke er problematisk med hen-
syn til lovgivers intensjon. Sett fra HiØs
side blir dette derfor en viktig del av pro-
sjektet å svare på: Når kommunene anset-
ter folk i praksisfeltet, hvilken kompetanse
søker de da etter, og hva ser de behov for
at studentene lærer seg når de gjennomfø-
rer praksis på et barnevernskontor? FO
Østfolds erfaring er at noen kommuner
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vekter søkerens teoretiske skolering
(bachelorgrad) lavt opp mot praktisk erfa-
ring og personlige egenskaper. Enkelt
kommuner anser at lang erfaring og per-
sonlig egnethet kan oppveie for fravær av
barnevernfaglig teoretisk skolering på
bachelornivå. Kun ytterst få kommuner
har kompetansevurderinger i utlys-
ningsteksten der man skiller mellom de
ulike bachelorgradene innenfor helse- og
sosialfeltet. 

Kommunene Eidsberg og Hobøl 
Felles for de to kommunene er at barne-
vernet jobber etter en generalistmodell, og
at de barnevernsansatte som oftest har en
utdanning, som sosionom, barnevernspe-
dagog eller vernepleier. Både i Hobøl og
Eidsberg er det stabilitet i personalgrup-
pene. Begge steder samarbeider barne-
verntjenesten i utstrakt grad med de andre
barneverntjenestene i indre Østfold, ikke
minst knyttet til videreutdanning og gene-
rell kompetanseheving på for eksempel
Den dialogiske samtalemetoden (DCM)
og arbeidet etter Kvello-modellen. Også
saksfeltene i de to kommunene har mange
fellestrekk: Det dreier seg ofte om alvor-
lige saker preget av rus, vold, psykiske pro-
blemer, konflikt mellom foreldre, van-
skjøtsel og seksuelle overgrep.

Forskjellene kommunene imellom
handler kanskje først og fremst om
dimensjoner. Eidsberg er størst med ca.
12 000 innbyggere mot Hobøls 5 300.
Barneverntjenesten i Eidsberg teller 16
ansatte, i Hobøl 6,5. Antallet meldinger i
Eidsberg ligger på 200 med 300 samti-
dige pågående saker. 50 av disse handler
om plasserte barn. I Hobøl er de tilsva-
rende tallene 70 bekymringsmeldinger
årlig mens barnevernet jobber med 60

saker til enhver tid, hvorav 16 er plasserte
barn.

Kommunenes utgangspunkt for deltagelse 
Kommunene har ikke hatt faste avtaler
med HiØ om å ta imot studenter. De har
derfor tatt imot studenter fra andre høg-
skoler som har oppsøkt barneverntjenes-
tene på eget initiativ. Samtidig opplevde
kommunene at HiØ stilte krav til arbeids-
stedet som hang dårlig sammen med vir-
keligheten. Kravene til hvordan barne-
verntjenesten skulle jobbe med
studentene, førte til et merarbeid for tje-
nesten. De opplevde også at oppga-
vestruktur og gjennomføring av praksis
var blitt mer praksisfjernt enn det hadde
vært tidligere. Det har blitt en stadig
større avstand mellom skole og praksisfel-
tet, og kommunen har i stadig mindre
grad opplevd at de har noen likeverdig
samarbeidsrelasjon med HiØ. Det har i
hovedsak vært en enveiskommunikasjon
fra høgskolen til kommunen hvor det
opplevdes som et «krav» å stille med prak-
sisplasser. Dette har ført til konflikt mel-
lom skolen og kommunen om hva prak-
sisperioden skal inneholde. Høgskolene
har foretatt endringer i rammebetingelse
som kommunene anser har ført til større
belastninger, uten at man har tilrettelagt i
stor nok grad for det arbeidet som gjøres
med å sikre gode nok praksisperioder i
kommunal barneverntjeneste. En av
endringene av rammebetingelsene er som
nevnt at godtgjøringen for veiledere er tatt
bort. Kommunene beskriver videre flere
sammenfallende grunner til å ville være
med i prosjektet. De hadde ikke hatt stu-
denter fra HiØ på noen år. Noe av
begrunnelsen for dette har vært at man
ikke helt syns at man har hatt tid til å følge
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opp og gi studentene gode nok
betingelser. Det var en tanke om at man
må ha «alt på stell» når man får studenter.
De ønsker å kunne vise et produkt man
står inne for og er stolt av. Etter grundige
vurderinger kom begge kommunene til en
erkjennelse av at virkeligheten i barnever-
net er at ikke «alt er på stell», noe studen-
tene også må erfare. Det å erfare priorite-
ringer som er krevende i stressede
situasjoner, mengden av dokumentasjon i
saker, forståelse av it-systemer og så videre
er viktig. De ønsket seg studenter som
lærer gjennom praktisk erfaring. 

Fra HiØs side 
var det også flere grunner til at man ønsket
et prosjekt tilknyttet praksis i kommunal
barneverntjeneste for barnevernpeda-
gogstudentene. Det er for få praksisplasser
i kommunalt barnevern, og HiØ ønsker i
utgangspunktet at alle barnevernspeda-
gogstudenter skal ha en av sine praksispe-
rioder der. Kommunene har forskjellig
begrunnelse for å si nei, men mangel på
tid og kapasitet er en gjenganger i forkla-
ringene. Det var en av begrunnelsene for å
starte prosjektet sammen med FO og
noen utvalgte kommuner. Det er et uttalt
ønske fra mange barnevernskontorer at de
vil ha studenter som går i 3. klasse i prak-
sis. Dette begrunnes ofte med at en stu-
dent i 2. studieår har for lite teoretisk
kunnskap og for lite kunnskap om det
juridiske ved jobben som saksbehandler i
barnevernet. En annen begrunnelse for
HiØ var et ønske om å utvikle innholdet
og læringsutbyttene i praksisstudiene mer
direkte og spesifikt rettet mot kommunalt
barnevern. Dette ønsket man å gjøre i
samarbeid med praksisfeltet. Når kommu-
nene ansetter nye medarbeidere til barne-

verntjenestene – hvilken kompetanse veier
tyngst? Et tredje moment for HiØ var å
finne ut av om det er noe høgskolen kan
tilby feltet for å stimulere til et tettere sam-
arbeid rundt praksis og praksisplasser.
Hvordan kan f.eks. veilederkurs/veileder-
utdanning «skreddersys» slik at det blir et
attraktivt tilbud? Er det andre momenter
høgskolen kan bidra med? Dette var
spørsmål høgskolen ønsket å drøfte med
de involverte kommunene og FO Østfold. 

Praksisstudiene ved 
barnevernutdanningen på HiØ

Barnevernspedagogutdanningen styres av
en rammeplan: Rammeplan og forskrift for
3-årig barnevernspedagogutdanning (Utdan-
nings- og forskningsdepartementet, 2005).
Rammeplanen setter krav for omfanget av
praksis. Den sier: 

Praksisstudier og ferdighetstrening skal til 
sammen utgjøre 42 studiepoeng hvorav mini-
mum 30 studiepoeng skal være i samarbeid med 
brukere og klienter.

Det er opp til hver enkelt utdanningsinsti-
tusjon å legge føringer for hvordan praksis
skal foregå.

Rammeplanen setter også en rekke krav
til innholdet og organiseringen av prak-
sisstudiene (Utdannings- og forskningsde-
partementet, 2005 s. 30–32). Et par
vesentlige momenter fra rammeplanen er:

Praksisstudiene skal være planlagte og målrettet 
samtidig som det er vesentlig at studentenes 
læring er knyttet til det situasjonsbestemte i 
praksis. (Ibid, s. 31) 

Videre sier rammeplanen:
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Høgskolen utarbeider retningslinjer og er 
ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av 
praksisstudiene. Høgskolen har ansvar for at vei-
lederne er kvalifiserte og at studentene får kyn-
dig veiledning. Godt samarbeid mellom 
høgskole og praksisstedet er vesentlig for å sikre 
kvaliteten på læringsprosessen (Utdannings- og 
forskningsdepartementet, 2005, s. 31). 

HiØ har jobbet med å tilrettelegge for at
praksis skal være nyttig og relevant for både
studenter og praksisfelt. På HiØ er det tre
praksisperioder – en i hvert studieår. Dette
utgjør til sammen 40 studiepoeng. I 1.
klasse er alle studentene med i mentorord-
ningen Nattergalen, i 2. klasse en 10 ukers
praksisperiode og i 3. klasse 13 uker.

Litt om innholdet i praksisperiodene i 
2. og 3. studieår

Hovedfokuset for praksis i 2. og 3. stu-
dieår skiller seg noe fra hverandre. I 2. stu-
dieår er overskriften Sosialpedagogisk
arbeid med barn og unge1, og studentene
har i hovedsak praksis på ulike barnever-
ninstitusjoner, barne- og ungdomspsykia-
tri, ulike tiltak i skoleregi, barnehager og
krisesentre, men noen er også i 1. linje
barnevern. 

Praksisperioden i 3. studieår har over-
skriften Barnevernstiltak2, og hoveddelen
av studentene har praksis i 1. linje barne-
vern. Det er en tradisjonell praksis i begge
disse periodene. Med tradisjonell praksis
menes at det er fokus på å jobbe med de
oppgavene praksisstedet utfører, og stu-
dentene skal ikke være observatører. De
har knyttet til seg en veileder og har fast en
times veiledning i uka. I tillegg skal de
skrive en praksisoppgave i form av en aka-
demisk tekst med et omfang på rundt
3.500 ord. Den leveres inn ved praksisperi-

odens slutt. Det er knyttet en skoleveileder
til hver student, og dette er ansatte ved bar-
nevernutdanningen. Studenten utarbeider,
sammen med sin veileder på praksisstedet,
en lærekontrakt som beskriver hva studen-
ten skal ha fokus på i praksisperioden. Det
blir foretatt en halvtidsevaluering av stu-
denten hvor skoleveileder også deltar. På
slutten av perioden foretar praksisveilede-
ren en sluttevaluering av studenten. Det
hender at studenter av forskjellige grunner
ikke får godkjent sin praksisperiode. De
kan da ta praksisperioden om igjen neste
gang den arrangeres. Ideelt sett ønsker
man fra høgskolens side at alle studentene
som blir barnevernspedagoger ved HiØ,
har hatt en av disse to praksisperiodene i
kommunalt barnevern. Vi mener at prak-
sis i kommunalt barnevern er en verdifull
erfaring for en barnevernspedagog uavhen-
gig av fremtidig jobb.

I utgangspunktet er det ganske vide og
generelle beskrivelser av læringsutbyttene i
praksisperiodene. Dette ønsket vi i pro-
sjektet å se litt nærmere på. Hvordan kan
læringsutbyttene spisses slik at de treffer
bedre når det gjelder å beskrive hva det
forventes at studentene skal lære når de er
i praksis i kommunalt barnevern?

Endringsbehov – hva vil vi oppnå?

Prosjektgruppa startet sitt arbeid høsten
2014 og kom fram til følgende elementer
vi ville jobbe med i pilotprosjektet. Ele-
mentene var i hovedsak delt i tre katego-
rier: for studentene, for kommunene og
for høgskolen.

For studentene 
i prosjektet vil det være endringer sam-
menlignet med den ordinære praksisperi-
oden. Endringene vil være:
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• To dagers innføringskurs i saksbehand-
lingsprogrammet ACOS (studentene får 
kursbevis)

• Skrive refleksjonsnotat på 3–4 sider – 
kravet om en akademisk oppgave på ca. 
3 500 ord fjernes

• Delta i det daglige arbeidet og skriving av 
faglige tekster har fokus (vedtak, referat, 
tiltaksplaner, journalnotat osv.) Et utvalg 
av tekstene blir vurdert av veileder fra 
Høgskolen.

• Studentene får attest fra veileder etter 
endt praksisperiode

• Dersom studentene ønsker det, stiller vei-
leder som referanse ved jobbsøking etter 
endt utdanning

For veilederne i kommunene og for HiØ 
er det følgende endringer med hensyn til
ordinær praksis:

• Veilederne blir invitert til relevante fore-
lesninger ved høgskolen

• Ved innleie av eksterne forelesere til un-
dervisning i barnevernfaglige emner er det 
høgskolens «prosjektkontor/veiledere» 
som først får forespørsel om oppdragene.

• Veilederne får dokumentasjon fra HiØ, 
til bruk i en godkjenningsprosess, på at 
man har vært engasjert som veileder

• Det lages et skilt hvor det står at kommu-
nen/barneverntjenesten er en «utdan-
ningskommune/utdanningskontor» i 
samarbeid med Høgskolen i Østfold. 
Denne henges opp enten på det aktuelle 
kontoret eller på kommunens servicetorg. 
Dette for å synliggjøre at kommunen tar 
et samfunnsansvar, og at de sammen med 
HIØ er med på å utdanne nye velferdsar-
beidere

• Veilederne får tilbud om intensivt veile-
derkurs gitt av HiØ, i samarbeid med FO, 

som er spisset mot barnevernfaglig veiled-
ning. Kurset gir uttelling med hensyn til å 
bli godkjent veileder fra FO (40 t.)

• Det skal være et tettere og mer reelt sam-
arbeid mellom kommunene i Indre Øst-
fold og HiØ

• Fokusgruppeintervjuer med både veileder 
og studenter gjennomføres etter at prak-
sisperioden er avsluttet 

«Samspill om praksis» – hva fikk vi 
ut av det?

De tre prosjektdeltagerne 
er enige om at gjennom deltagelse i pro-
sjektet har man fått et større fokus på å
gjøre praksisstudiene til gode læringsare-
naer for studentene. Prosjektet har blant
annet bidratt til å skape et bedre samar-
beid mellom kommunene og HiØ. I til-
legg til kommunene Hobøl og Eidsberg
har også kommunene Askim, Aremark,
Marker og Skiptvedt tatt imot studenter.
Dette har bidratt til å øke HiØs nettverk
av samarbeidende kommuner i Indre Øst-
fold. Jo flere kommuner som er med, jo
flere innspill og synsvinkler får vi. Dette
mener vi er en stor fordel både for prak-
sisstudiene ved barnevernutdanningen på
HiØ og for praksisfeltet. HiØ har som
mål å gi alle barnevernspedagogstudenter
praksis i 1. linje barnevern, og gjennom
samarbeidet med kommunene har man
klart å nå dette målet for kullet som deltok
i prosjektet.

Som en del av prosjektet er det ved
bachelorutdanningen i barnevern utviklet
et veiledningskurs rettet mot saksbehand-
lerne som jobber i kommunalt barnevern,
og som tar imot studenter fra HiØ. Dette
kurset er utviklet i samarbeid med pro-
sjektkommunene Hobøl og Eidsberg og
FO Østfold. Samarbeidet har gjort at kur-
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set har en annen innretning enn hvis det
var kun høgskolen som skulle designe
dette. I tillegg til å øke kompetansen i å
veilede studenter har kurset også bidratt til
at flere saksbehandlere har begynt å vei-
lede nyansatte. At veilederne har godkjen-
ning eller en videreutdanning i veiledning,
ser høgskolen på som viktig for å kvalitets-
sikre veiledningen studentene får, og gjen-
nom dette også kvalitetssikre praksisut-
danningen. 

I fokusgruppeintervjuer kom det fram
at veilederne er fornøyd med prosjektets
måte å organisere praksis på. Særlig nyttig
viste det seg å være at studentene hadde
fått to dagers kurs i saksbehandlerverktøyet
ACOS før de startet praksisperioden. Der-
med kunne studentene bruke skriveverk-
tøyet fra første dag, studentene kunne
umiddelbart starte med faglig jobbing, og
veilederne slapp å bruke tid på opplæring.
Veilederne opplevde at studentenes prak-
sistid dermed ble mer effektivt utnyttet.
De fleste veilederne hadde erfaring med å
ha studenter, både fra HiØ og fra andre
høgskoler. Den skriftlige akademiske opp-
gaven i tradisjonell praksis hadde alle erfart
var en tidstyv. Den stjal fokus fra arbeidet.
Dette var også studentenes opplevelse fra
praksis i 2. klasse. Veilederne hadde erfa-
ringer fra tidligere om at studentene ble for
fokuserte på den skriftlige oppgaven og
valgte arbeidsoppgaver ut fra hva de skulle
skrive om. I prosjektet var fokuset på en
skriftlig, akademisk innrettet oppgave
borte. I stedet skulle studentene produsere
et 3–4 siders refleksjonsnotat. Veilederne
opplevde dermed at studentene sto friere
til å bli med på forskjellig type arbeidsopp-
gaver. Som en av veilederne sa det: «Stu-
denten har hodet mer på plass i barnevern-
tjenesten.» Veilederne rapporterer også at

studentene har vært mer aktive deltagere.
De har også vært til hjelp og nytte på kon-
torene ved f.eks. skrive referat på møter,
delta aktivt i møtene og føre journalnota-
ter inn i saksbehandlingssystemet. Alt stu-
dentene skrev av dokumenter, inngikk
som en del av det skriftlige arbeidskravet.
Det skulle, i anonymisert form, leses og
kommenteres av veilederen fra høgskolen.
Dette viste seg å bli en for stor oppgave:
Det ble rett og slett produsert for store
mengder skriftlige dokumenter. Et lite
utvalg ble likevel gjennomlest, og det ble
gitt tilbakemeldinger til kontorene. Fra
høgskolens side så man store variasjoner i
hvordan man skrev ulike dokumenter, og
hva man vektla av faglige begrunnelser.
Det var også stor variasjon i hvor mye bar-
nets stemme kom fram i tekstene. Kom-
munene ønsket mer tilbakemeldinger på
dette arbeidet fra høgskolen, noe man fra
høgskolen dessverre ikke fikk til i dette
pilotprosjektet. Videre rapporterte veile-
derne at det å bli kontaktet for å holde
forelesninger på høgskolen var et godt
insentiv for å ta imot studenter. De vil
gjerne dele hvordan man jobber i kommu-
nalt barnevern, og et pluss ved det å holde
forelesninger er at det også gir andre utfor-
dringer enn de daglige. Veilederne pekte
også på viktigheten av samarbeidet mellom
praksisfeltet og høgskolen på dette områ-
det. Dette gir feltet en mulighet til å kunne
«korrigere» eller bringe inn nye momenter
i undervisningen for studentene. Veile-
derne savnet mer informasjon fra høgsko-
len om forelesninger de kan bli invitert til å
overvære – særlig på videreutdanningene.
Forelesningen er åpne, og det kan være
enkeltforelesninger i noen studier som kan
være interessante for en ansatt i kommu-
nalt barnevern å delta på.
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Et annet viktig moment veilederne
trakk fram, var følelsen av å bli tatt på
alvor i et prosjekt som dette. De følte seg
ivaretatt. Veilederne og høgskolen hadde
flere treffpunkter hvor man kunne
utveksle erfaringer. Veilederkurset ble spe-
sielt trukket fram som et viktig insentiv,
både fordi det gir en formell kompetanse
som kan brukes til å bli godkjent veileder,
og at veilederne fikk et avbrekk i det dag-
lige strevet på jobb. Det å samle flere fra
kommunalt barnevern på kurs gjorde at
ferdighetstreningen og fokuset på kurset
ble noe alle kunne kjenne seg igjen i. Som
en kursdeltager sa: 

Det er ikke det samme hvis jeg skulle snakket 
med en operasjonssykepleier om dette – hun 
hadde nok ikke helt forstått,

så viktigheten av felles fokus og felles erfa-
ringer sammen med andre «barnevernere»
i veiledningskurset ble trukket fram som
viktig. 

Videre var et mål for prosjektet å lage et
skilt hvor det står at kommunen/barnevern-
tjenesten er en «utdanningskommune/
utdanningskontor» i samarbeid med Høg-
skolen i Østfold. Dette ville vi skulle henges
opp enten i resepsjonen på det aktuelle bar-
nevernskontoret eller på kommunens ser-
vicetorg for å synliggjøre at kommunen tar
et samfunnsansvar ved at de sammen med
HiØ utdanner nye velferdsarbeidere, slik at
kommunen sikres gode velferdstjenester
også i fremtiden. Dette ønsket vi både for å
synliggjøre og for å heve statusen på utdan-
ningen, men HiØ har enda ikke fått det til.
Dette er en ting det jobbes videre med. Pro-
sjektkommunene Hobøl og Eidsberg opp-
summerte erfaringene sine slik: 

Som kommune og barneverntjeneste var det 
spennende å bli invitert inn til et samarbeid med 
Høgskolen i Østfold. Det var hyggelig å bli spurt 
om råd, og det var hyggelig at våre innspill ble lyt-
tet til. Vi så at dette var en god mulighet til å være 
med på å påvirke praksisstudiene for barne-
vernspedagogstudentene. Disse studentene vil 
være våre fremtidige kolleger og fremtidige forval-
tere av velferdstjenestene i barnevernet, og det er 
viktig at vi i praksisfeltet er med på å utforme 
målene for hva studentene skal lære om praksis.

Studentenes
opplevelse av praksisperioden i prosjekt
kom fram gjennom et fokusgruppeintervju
etter endt praksis. Studentenes erfaringer
sammenfaller i stor grad med veiledernes.
Studentene er godt fornøyd med å få et inn-
føringskurs i saksbehandlingssystemet de to
første dagene av praksisperioden. Det viste
seg å være en stor fordel fordi kunnskapen
var helt fersk. Kurset var godt og relevant
bygget opp med bruk av gode caser. At de
også fikk et kursbevis, var nyttig når de
skulle søke jobb (flere av studentene var i
ferd med å søke jobb, og noen hadde alle-
rede fått jobb som saksbehandlere ved inter-
vjutidspunktet). Kompetanse i et saksbe-
handlingsverktøy som ACOS var etterspurt
ved jobbsøking i kommunalt barnevern.
Studentene var veldig tydelige på at det å
slippe å ha fokus på en større akademisk
oppgave gjorde at de kunne fokusere mer på
selve jobben på praksisstedet. En av studen-
tene beskrev at hun nå forstod at hun gikk
glipp av mye læring i 2. klassepraksis fordi
hun forholdt seg bare til den ungdommen
hun skulle skrive om. At de under veiled-
ning skulle skrive «ekte» dokumenter som
skulle leses og vurderes, så de på som både
spennende og relevant. «Det er jo det som
er realiteten når man er i praksis,» ble det
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sagt. Studentene savnet derfor mer tilbake-
meldinger fra skoleveileder på det de hadde
skrevet av dokumenter. Studentene opp-
levde seg godt tatt imot og inkludert på de
forskjellige kontorene. Og flere beskrev vik-
tigheten av at veilederene hadde kunnskap
om og fokus på god veiledning. Studentene
beskriver også at det er nyttig å få en attest,
og at veileder kan stille som referanse om
studenten ønsker det. De får en fersk refe-
ranse som kan si noe om dem som fagperso-
ner i relevante situasjoner. Flere studenter
beskrev også at de i løpet av praksisperioden
«snudde» med tanke på hva slags forforstå-
else de hadde om kommunalt barnevern.3

Før praksis sa flere av studentene at de
«aldri» skulle jobbe i det kommunale barne-
vernet. Dette snudde for veldig mange av
dem – og flere søkte seg til og fikk jobb i
kommunalt barnevern etter studiene.

Veien videre

Pilotprosjektet som her er beskrevet, ble
sluttført sommeren 2015. Erfaringene var
så gode at vi søkte om å få videreføre pro-
sjektet for 2015–2016 med oppstart for stu-
denter i 3.årspraksis januar 2016. Dette ble
innvilget, og 10 studenter og 11 veiledere
avsluttet praksisperioden i april 2016. Det
skriftlige arbeidskravet var likt som i pilot-
prosjektet – et kort refleksjonsnotat i stedet
for en stor akademisk oppgave. Vi har også
videreført fokusområdene fra pilotprosjek-
tet, men spisset mer angående skiftelige
dokumenter og læringsutbytter. Bl.a. er det
nå tydeligere hva vi ønsket studentene
skulle være gjennom i praksisperioden:

Fokusområder i det skriftlige arbeidet: 
• Barnets stemme og synspunkter 
• Målformuleringer i arbeid med tiltaks-

planer

• Fokus på barnets ressurser
• Formål med kontakten med familiene/

barnet (hjemmebesøk, barnesamtaler, 
ansvarsgruppemøter, andre møter, etc.)

• Faglige begrunnelser i teksten
Vi ønsker at studenten skal skrive føl-
gende dokumenter: 

• Vedtak – maks to blir vurdert
• Tiltaksplan – maks to blir vurdert
• Referat fra møter (hjemmebesøk, barne-

samtaler, ansvarsgruppemøter, andre 
møter, etc.) – maks tre blir vurdert

• Journalnotat (hjemmebesøk, barnesamta-
ler, ansvarsgruppemøter, andre møter, 
etc.) – maks tre blir vurdert 

Dette er fokusområdene studentene har
jobbet med siden januar 2016 og fram til
april. Dokumentene er foreløpig ikke vur-
dert eller evaluert. Vi har også søkt om
midler til å videreføre prosjektet ytterligere
ett år, og vi fikk midler til å drive prosjektet
også i 2016–2017. Dette betyr at vi får
enda et kull til som skal gjennomføre
denne typen praksis med oppstart i januar
2017. Fredrikstad kommunes barnevern-
tjeneste har etter forespørsel takket ja til å
være med i den siste runden av prosjektet.
Dette betyr at vi også får med en stor bar-
neverntjeneste i datagrunnlaget. Fredrik-
stad har en av landets største barneverntje-
nester med ca. 80 ansatte. Videre er også
Barnevernspedagogene i Akademikerfor-
bundet (BiA) invitert med i samarbeidet
om å utvikle praksisstudiene for barne-
vernspedagoger. Dette fordi BiA er en inte-
resseorganisasjon som er en tydelig aktør
når det gjelder å utvikle både barnevernfel-
tet og barnevernspedagogutdanningen og
vil i så måte være en sentral samarbeidsspil-
ler sammen med FO Østfold. Som en opp-
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følging av prosjektet skal HiØ i samarbeid
med kommunene i prosjektet (Eidsberg og
Hobøl) arrangere en temadag i oktober
2016 hvor vi inviterer saksbehandlerne i
alle kommunene som har hatt studenter i
praksis, til en dag med faglige drøftinger og
faglig påfyll. Temaet vil være: «Hvordan
lage gode tiltaksplaner?».

Avslutning 

Dette har vært et prosjekt som har satt
praksis og kvalitet på praksisstudiene i
kommunalt barnevern på kartet i Østfold.
Det har vært et stort engasjement både fra
studenter, kommuner, FO Østfold og fra
HiØ. Prosjektgruppa har lært mye av å
jobbe med dette, og vi har sett stor nytte av
å samarbeide om praksis. Det er nettopp

det som er kjernen i prosjektet: Man må
samarbeide om praksis. Det må være en
god og konstruktiv toveis kommunikasjon.
Vi konkluderer med at det er en viktig fag-
lig oppgave å utarbeide gode og nyttige
praksisstudier. Som utdanningsinstitusjon
må HiØ ta sin del av ansvaret for å kvali-
tetssikre praksisstudiene. Det gjøres best i
tett samarbeid med tjenestene. 

Samarbeidspartnerne i prosjektet fortset-
ter arbeidet med å utvikle praksisstudiene i
kommunalt barnevern ved Høgskolen i Øst-
fold – nå også med en større kommune og
en ny interesseorganisasjon med fokus på
barnevern og barnevernspedagogutdannin-
gen med på laget. Fokus er «samarbeid om
praksis». Med trykk på samarbeid. 

N O T E R

1 (http://www.hiof.no/studieinformasjon/studieplaner/
?&displayitem=7647&module=studie-
info&type=emne&y=20163 )

2 (http://www.hiof.no/studieinformasjon/studieplaner/

?&displayitem=7654&module=studie-
info&type=emne&y=20181) 

3 (http://fontene.no/artikkel-6.91.234389.f6da9daf07.
Lesedato 31.03.16).
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Grunnlagsdata til vurdering av studieportefølje 2020/2021

Status pr 1.10.2019 Studenttall 22.10.2019 Basert på DBH‐registrering pr 01.10. ‐ etter kvalitetssikring

Avdeling:  Helse og velferd

Andel

Studium Måltall Reg. DBH Resultat Opptak Reg. FS Frafall i % Forsinket Tot. Hoder Tot. HTE forsinket

BA Arb/velferdsfag 130 140 107,7 151 140 7,3 2 142 142,00 1,4

BA sos.arb. 160 168 105,0 184 173 6,0 1 174 174,00 0,6

BA Barnevern 150 159 106,0 181 159 12,2 6 165 123,75 3,6

BA Sykepleie HT 615 645 104,9 720 653 9,3 5 658 658,00 0,8

BA Sykepleie DT 0 0 0 0,00 0,0

BA Vernepleie HT 260 283 108,8 312 285 8,7 1 286 286,00 0,3

BA Vernepleie DT 25 36 144,0 47 37 21,3 0 37 27,75 0,0

MA avansert sykepl HT 15 0 0,0 0 0 0 0 0,00 0,0

MA avansert sykepl DT 10 10,5 105,0 35 22 37,1 22 11,00 0,0

MA psykosos. 25 44,5 178,0 101 77 23,8 6 83 41,50 7,2

MA samordning 40 53 132,5 107 100 6,5 13 113 56,50 11,5

AAIO 40 45 112,5 46 46 0,0 0 46 46 0,0

Vid. Voldsmod. 17,5 19,5 111,4 40 39 2,5 0 39 19,5 0,0

Psyk.helsearbeid 1 1 1 100,0

Utvekslingsstud. 3 3 3 0,0

SUM 1487,5 1603,5 107,8 1924 1734 9,9 35 1769 1590 0,0

Kull i ordinært løp

Side 1 av 1 Oppsummering370



UTKAST STUDIEPLAN 2020 BACHELOR BARNEVERN  

Høgskolen i Østfold - Studieplan med emnebeskrivelse  UTKAST 

Studiets navn (norsk): 

Bachelorstudium i barnevern  

Studiets navn (engelsk): 

Bachelor in Child Protection and Child Welfare  

Studiets nivå: 

Bachelor 

Studiepoeng:  

180 studiepoeng 

Undervisningsspråk:. 

Norsk og engelsk 

Studiets varighet: 

Heltid tre år 

Grad/tittel ved bestått studium: 

Gjennomført og bestått studium gir rett til graden Bachelor i barnevern, og tittelen 
barnevernspedagog 

Vedlegg 44
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Studiested: 
 
 
Fredrikstad 
 
Studieplanen er godkjent: 
 
 
Dekan Terje Grøndahl, 3. januar 2021 
 
 
Programledelse 
 
Studieleder Nita Ørmen, 20, januar 2020 
 
Studieplanen gjelder for kull/studiestart: 
 
 
Studieplanen gjelder for studenter som starter studieåret 2020/2021. 
Kull 2020, oppstart høst 2020 
 
Informasjon om studiet: 
Ekstra informasjon til studentene om studiet som ikke «passer inn» andre steder. 
 
Formålet med utdanningen av barnevernspedagoger er å kvalifisere profesjonsutøvere som 
kan identifisere behov og gi rett hjelp til rett tid til barn, unge og familier i utsatte 
livssituasjoner, som kan kommunisere slik at mennesker opplever seg hørt og respektert. 
Kandidaten skal ha særlig kompetanse til å løse oppgaver innenfor barnevernet og på andre 
arenaer hvor barn og unge i en utsatt livssituasjon befinner seg. Kandidaten skal ha en 
helhetsforståelse av konkrete sosiale problemers årsakssammenhenger og konsekvenser, samt 
ferdighet i å benytte den faglige kompetansen i arbeidet med å planlegge, koordinere, 
gjennomføre, evaluere og utvikle barnevernfaglige innsatser.                                                    
Jfr. forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning,  
https://www.regjeringen.no/contentassets/5af90a9044c74d568d7de5c1d7f554eb/forskrift-om-
nasjonal-retningslinje-for-barnevernspedagogutdanning.pdf 
 
 
Opptakskrav: 
 
 
Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 
 
 
Andre vilkår for gjennomføring av studiet. 

  
Bachelorstudium i barnevern er regulert av bl.a. følgende styringsdokumenter: 
 
Forskrift om nasjonal retningslinje for barneverns-pedagogutdanning. Fastsatt av 
Kunnskapsdepartementet 15.03.2019 
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Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. Fastsatt av 
Kunnskapsdepartementet 09.06.2017   

Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold  

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 

Politiattest  

I henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 
31.01.2007, kap. 6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning, skal alle studenter 
i barnevernsutdanningen levere politiattest. 

Les mer om politiattest: https://www.hiof.no/studier/praksis/politiattest/  

Alle studenter som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land 
utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, har plikt til å 
gjennomgå tuberkulosekontroll før de kan delta i praksis, jf. forskrift om tuberkulosekontroll 
§ 3.  

Les mer om krav til medisinsk testing: https://www.hiof.no/studier/praksis/medisinsk-testing/  

 
Videre utdanning og yrkesmuligheter: 
 
 

Bachelor i barnevern kvalifiserer til opptak til flere ulike mastergradsutdanninger og 
videreutdanninger. Aktuelle masterstudier ved Høgskolen i Østfold er: 

 Master i samordning av helse- og velferdstjenester 
 Master i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis 
 Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) 
 Master i spesialpedagogikk 
 Master i organisasjon og ledelse 

Merk at noen masterstudier i tillegg til aktuell utdanning også krever relevant yrkeserfaring 
for opptak. 

Utdanningen kvalifiserer blant annet til saksbehandler i barnevernet, miljøarbeider/terapeut i 
barne- og ungdomsinstitusjoner/ barne- og ungdomspsykiatrien, fosterhjemsarbeid, 
familiearbeid, forebyggende arbeid med barn og unge i barnehage, skole, fritidsmiljø, og med 
tiltak særlig rettet mot barn som lever under omsorgssvikt. 
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Studiets læringsutbytte (kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse): 
 
 
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger av 9.6.17 gjelder for 
universiteter og høgskoler som gir helse- og sosialfagutdanninger. Forskriftens formål er å 
sikre at Høgskolen i Østfold tilbyr en barnevernspedagogutdanning som er forskningsbasert 
og med høy faglig kvalitet og relevans.  Forskriften skal sammen med Nasjonal retningslinje 
for barnevernspedagogutdanning av 15.3.19, sikre at det legges til rette for helhet og 
sammenheng mellom fag, emner, teori og praksis, samt undervisningsmetoder og vurdering 
av kandidatene. Se lenken 
https://www.regjeringen.no/contentassets/5af90a9044c74d568d7de5c1d7f554eb/forskrift-om-
nasjonal-retningslinje-for-barnevernspedagogutdanning.pdf 
 
Barnevernspedagogutdanningen skal gi læringsutbytte i tråd med følgende 
kompetanseområder: 
-Barnevernsfaglig kompetanse 
-Oppvekst og familieliv 
-Yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste 
-Innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis. 
 
Læringsutbytte for kompetanseområdet barnevernsfaglig kompetanse 
 
Kunnskap 
 
Kandidaten 

 har bred kunnskap om barnevernets samfunnsmandat, samarbeidspartnere, ansvars-og 
oppgavefordeling i velferdsforvaltningen 

 har bred kunnskap om gjeldende norsk og internasjonal rett som er relevant for 
barnevernsfeltet, og relevant juridisk metode, deriblant kunnskap om FNs 
barnekonvensjon art. 3, 12 og 30 

 har kunnskap om samiske barns rett til oppvekstforhold der deres etniske, språklige og 
kulturelle tilknytning vektlegges 

 har bred og flerfaglig kunnskap om sentrale barnevernsfaglige temaer, 
problemstillinger og prosesser 

 har bred kunnskap om omsorgssvikt, overgrep og vold; mulige årsaksforhold, uttrykk 
og konsekvenser 

 kan oppdatere sin organisasjonsteoretiske kunnskap 
 kan oppdatere sin kunnskap om barnevern som fagområde 
 har kunnskap om ulike pedagogiske metoder og tiltak innenfor miljøterapeutisk og 

annet barnevernsfaglig arbeid. 
 
Ferdigheter 
 
Kandidaten 
 

 kan anvende forskningskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap fra barn, unge og 
foreldre som grunnlag for kunnskapsbasert praksis i møte med barn, unge og familier i 
egne tjenester, og henvise videre ved behov 

 kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag forå arbeide systematisk og 
målrettet med barn, unge og familier 
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 kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag i miljøterapeutisk arbeid 
 kan anvende aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse 
 kan anvende relevant lovverk, regelverk og veiledere. 

 
Generell kompetanse 
 
Kandidaten 

 kan bruke kunnskaper og erfaringer til å undersøke, tilrettelegge, gjennomføre, 
dokumentere, analysere, vurdere og evaluere barnevernsfaglig arbeid på en etisk og 
faglig forsvarlig måte. 

 
Læringsutbytte for kompetanseområdet oppvekst og familieliv 
 
Kunnskap 
 
Kandidaten 

 har bred kunnskap om barns oppvekst, barndom, sosialisering, læring, danning og 
utvikling, med særlig forståelse for barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner 

 har bred kunnskap om familie-og nettverksarbeid 
 har bred kunnskap om samspill og utviklingsstøttene omsorg 
 har bred kunnskap om rus, psykisk helse, muligeproblemskapende sammenhenger, 

uttrykk og konsekvenser 
 har kunnskap om urfolk, etniske minoriteter og flyktningers livssituasjoner og 

rettigheter. Kandidaten skal også kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og 
forståelse for samenes status som urfolk 

 har kjennskap til ulike former for familieliv og familiepolitiske føringer 
 kan oppdatere sin kunnskap om sammenhenger mellom helse, utdanning, arbeid, 

sosioøkonomiske faktorer, levekår, både overfor enkeltpersoner og grupper i 
samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering 

 kan oppdatere sin kunnskap om helse-og sosialpolitikk 
 kan oppdatere sin kunnskap om barns digitale hverdagsliv. 

 
Ferdigheter 
 
Kandidaten 

 kan anvende faglig kunnskap og skjønn til å veilede barn, unge, deres foreldre og 
foresatte i lærings-, mestrings-og endringsprosesser 

 kan anvende forsknings-, praksis-og erfaringsbasert kunnskap for å utrede barn og 
unges omsorgssituasjon og atferd og tilrettelegge hensiktsmessige tiltak 

 kan anvende relevante tiltak som bidrar til at unge vanskeligstilte inkluderes i arbeid 
 kan beherske forebyggende og helsefremmende arbeid på arenaer der barn og unge 

oppholder seg. 
 
Generell kompetanse 
 
Kandidaten 

 kan planlegge, gjennomføre, dokumentere, evaluere og formidle tiltak og 
tjenesteutforming med utgangspunkt i barnets beste. 
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Læringsutbytte for kompetanseområdet yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste 
 
Kunnskap 
 
Kandidaten 

 har bred kunnskap om tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid 
 har bred kunnskap om vurdering og forståelse av barns beste og barn og familiers 

rettigheter, deriblant samiske barns rett til eget språk og kultur 
 har bred kunnskap om kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid i et samfunn 

preget av mangfold 
 har kunnskap om velferdsstatens strukturer og profesjoner 
 har kunnskap om inkludering, ikke-diskriminering og likestilling, uavhengig av kjønn, 

etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige 
tjenesterfor alle grupper i samfunnet 

 har kunnskap om profesjonsetikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i 
barnevernsfeltet 

 har kunnskap om egen profesjon og barnevernfeltets historie 
 har kunnskap om og kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder 

for å følge opp dette systematisk. 
 
Ferdigheter 
 
Kandidaten 

 kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte 
med barn og familier 

 kan anvende faglig kunnskap og kompetanse til å initiere og lede tverrfaglig, 
tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid 

 kan anvende faglig kunnskap fra barn og unge som del av grunnlaget for å sikre barn 
og unges deltakelse og medvirkning 

 kan anvende faglig kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med 
barn, unge og foresatte, og kan samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og 
overgrep 

 kan bruke erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere 
på en måte som fremmer inklusjon, deltakelse og medvirkning 

 kan vurdere og ivareta barns beste og barn og familiers rettigheter 
 kan anvende kunnskapsbaserte metoder, teorier og faglig skjønn til det beste for barn 

og familier 
 kan anvende faglig kunnskap om kulturell mangfold og vise flerkulturell forståelse og 

kultursensitivitet i tjenesteutøvelsen 
 kan anvende erfaringer og faglig kunnskap til å støtte og veilede medarbeidere, samt 

reflektere kritisk over egen og tjenestens praksis og justere praksis under veiledning. 
 
Generell kompetanse 
 
Kandidaten 

 har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier og betydningen av 
relasjonskompetanse i barnevernfaglig arbeid 

 har innsikt i og kan håndtere etiske problemstillinger innen fagområdet og egen 
tjenesteutøvelse 
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 har innsikt i og kan ivareta barn, unge og familiers rettigheter og bidra til å sikre 
likeverdige tjenester i et samfunn preget av mangfold 

 kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å møte barn, unge og familier i en 
utsatt livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse 

 kan dokumentere og formidle faglige vurderinger, muntlig og skriftlig. 
 
Læringsutbytte for kompetanseområdet innovasjon, kritisk tenkning og 
kunnskapsbasert praksis 
 
Kunnskap 
Kandidaten 

 har kunnskap om vitenskapsteori og hvordan kunnskap utvikles og forstås 
 har kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode og dets muligheter og begrensinger 
 har kjennskap til relevante fagdebatter, forsknings-og utviklingsarbeid 
 har kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser 
 har digital kompetanse, deriblant kunnskap om digital sikkerhet, og kan bistå i 

utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ-og systemnivå. 
 
Ferdigheter 
 
Kandidaten 

 kan anvende faglig kunnskap til fagutvikling, kvalitetsforbedring og 
tjenesteinnovasjon 

 kan anvende ny faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte 
 kan anvende digitale verktøy og relevant teknologi. 

 
Generell kompetanse 
 
Kandidaten 

 kan planlegge, gjennomføre, begrunne, evaluere og dokumentere barnevernfaglig 
arbeid selvstendig og sammen med andre 

 kan utrede og analysere barnevernfaglig arbeid selvstendig og sammen med andre. 
 
 
 
 
 
Studiets oppbygging og innhold: 
Omtale av obligatoriske og valgfrie emner, og innhold/temaer i emnene som inngår i 
studiet. 
 

Med utgangspunkt i Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning skal 
utdanningen organiseres slik at den fremmer integrering av teori og praksis, faglig progresjon, 
gjennomgående profesjonsretting og forskningsforankring. Undervisningsformer, pensum og 
vurderingsformer skal korrespondere med læringsutbytteformuleringer. Studiet bør 
tilrettelegges slik at studentene får trening i kritisk og etisk refleksjon samt praktiske 
ferdigheter. Videre bør studiet gi studentene mulighet til å utfordres på og arbeide med egne 
holdninger og forforståelser. Progresjon i utdanningen nødvendiggjør at kompetanseområder 
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og læringsarenaer utfyller hverandre gjennom utdanningsløpet. Faglig progresjon forutsetter 
at studenten bygger kompetanse fra generell mot spesialisert kompetanse. 

Alle emner i studiet er obligatoriske. Det kreves at emnene tas i oppsatt rekkefølge, slik at 
emner i første semester tas før emner i andre semester osv. Se også de ulike 
emnebeskrivelsene. 

Emne 8 - Digitalisering og tverrfaglig samt tverrsektorielt samarbeid foregår på engelsk. 
Emnet gjennomføres sammen med andre bachelorprogram ved avdelingen. 
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Studiemodell: 
År 1 
 

Emnekode Emnenavn Studie- 
poeng 

Semester (høst, 
vår, høst –vår) 

Obligatoriske emner 
HOVBVP10120 Barnevernspedagogen: Faget, yrket og 

samfunnet 
15 høst 

HOVBVP10220 Barnevernspedagogen i velferdssamfunnet 15 høst 
HOVBVP10320 Sosialpedagogisk arbeid med barn og 

unge 
 

15 vår 

HOVBVP10420 Aktivitetsfag og praksis 1: Mentorskap i 
flerkulturell kontekst 

15 høst – vår 

    
Valgfrie emner 
    
 
År 2 
 
Emnekode Emnenavn Studie- 

poeng 
Semester (høst, 
vår, høst –vår) 

Obligatoriske emner 
HOVBVP20120 Miljøterapeutisk arbeid med barn og unge 

  
15 høst 

HOVBVP20220 Psykisk helse, barnevern og familiearbeid 
 

15 høst 

HOVBVP20320 Praksis 2: Sosialpedagogisk arbeid med 
barn og unge 

15 vår 

 
HOVFEL20020 Digitalisering og tverrfaglig samt 

tverrsektorielt samarbeid  

Valgfritt emne 

 
10 
 
5 

 
vår 
 
vår 

Valgfrie emner 
    
 
År 3 
Emnekode Emnenavn Studie- 

poeng 
Semester (høst, 
vår, høst –vår) 

Obligatoriske emner 
HOVBVP30120 Psykisk helsearbeid med barn og unge- 

barnevernfaglig fordypning 
 

15 høst 

HOVBVP30220 Praksis 3: Barnevernfaglig fordypning i 
praksis 

15 høst 

HOVBVP30320 Vitenskapsteori og forskningsmetoder - 
Prosjektarbeid 
 

30 vår 
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Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer: 
 

 
Undervisnings- og læringsformer: 

 Undervisning i samlet kull 
 Undervisning i seminargrupper er diskusjons- og dialogpreget undervisning, som 

setter større krav til forberedelser og bidrag fra studentene. Seminarundervisningen er 
obligatorisk og er knyttet til studentenes arbeid, både i grupper og individuelt. 

 Arbeid i grupper med og uten veileder. 
 Ferdighetstrening i seminargruppe, simulering 
 Praksisstudier  
 Digitale verktøy 

I tillegg til den organiserte undervisningen er det satt av tid til egenstudier. Det vil variere i de 
ulike emnene hvor stor del av undervisningen som er organisert og hvor stor del som er 
egenstudier. Den samlede studie- og undervisningsinnsatsen er beregnet til rundt 40 timer pr. 
uke.  

Gjennom hele studiet vil studentene få skriftlige oppgaver individuelt og i grupper for å trene 
på faglig skriftlig fremstilling. Det organiseres eget skrivekurs. 

Tidsbruk 

 Høgskolen legger til rette for teoriundervisning i gjennomsnitt 10-11 timer pr. 
uke. Fordelingen mellom de ulike undervisningsformene spesifiseres i timeplanen. 

 Antall veiledningstimer i det enkelte emne er beskrevet i emnebeskrivelsen. Arbeid i 
grupper utover dette uten veileder avtales i gruppene og i samarbeid med veileder. 

 Antall timer ferdighetstrening er beskrevet i timeplanen for det enkelte emnet. 
 Praksisstudier i andre og tredje studieår gjennomføres med 30 timers innsats pr uke. 

Studiet og undervisningen forutsetter at studentene er heltidsstudenter som arbeider i 
gjennomsnitt 40 timer pr. uke. 

Det individuelle studiearbeidet utgjør dermed i gjennomsnitt ca. 25-30 timer pr. uke, fordelt 
på følgende aktiviteter: Arbeid med obligatoriske innleveringsoppgaver og arbeidskrav, 
individuelt og i grupper, egenorganisert studiearbeid i grupper og selvstudier. 

Ferdighetstrening 

Gjennom hele studiet er det avsatt tid til ferdighetstrening. Ferdighetstrening gjennom studiet   
gjennomføres ved hjelp av simulering, rollespill, praktiske øvelser m.m. for å trene på 
kommunikasjon og samhandling og/eller vanskelige situasjoner. Se nærmere beskrivelse 
under det enkelte emne. 

Ferdighetene trenes både individuelt og i mindre grupper. Ferdighetstreningen er 
obligatorisk. Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i de enkelte øvelsene. 

Studiesamtaler   
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Veileder gjennomfører individuelle studiesamtaler med studentene i første studieår. 
Studiesamtalene er obligatoriske. Samtalen skal ha fokus på den enkelte students 
studiesituasjon. Den gir den enkelte student anledning til å reflektere over egen 
studiesituasjon og studieprogresjon. Samtalen tar utgangspunkt i følgende områder: 

 Studieplanen og studieprogresjon 
 Trivsel i studiesituasjonen 
 Egen faglig utvikling 
 Eksamensinnsats og resultat 
 Egen studieinnsats 
 Arbeid i basisgruppen og veiledning 
 Internasjonalisering 
 Andre forhold studenten ønsker å ta opp 
 Hva er viktige utfordringer for meg fremover med tanke på bl.a. studiesituasjon og 

faglig utvikling? 

Bibliotek 

Biblioteket tilbyr veiledning i litteratursøk og referanseteknikk, utlån av bøker, tidsskrifter og 
teknisk utstyr,  samt tilgang til databaser. 

Bruk av digital plattform 

Høgskolen i Østfold benytter Canvas som læringsplattform, som er et viktig verktøy for 
kommunikasjon, samarbeid, oppgaveinnlevering og nettstøttede aktiviteter. 

Akademisk skriving og lesing  

Gjennom hele studiet vil studentene få skriftlige oppgaver individuelt og i grupper for å trene 
på faglig og akademisk skriftlig fremstilling. Det organiseres eget skrivekurs. Det forventes at 
studentene er i stand til lese og forstå engelsk faglitteratur. 

Arbeidskrav 

Det er knyttet arbeidskrav til hvert av de ulike emnene. Disse er nærmere beskrevet i 
emnebeskrivelsene.  

 Arbeidskrav kan blant annet være emneprøver, notater, obligatorisk deltakelse, 
veiledningslogger, gruppeoppgaver eller individuelle oppgaver. 

 Det tilbys veiledning i forbindelse med mange av arbeidskravene. 
 Studentene får tilbakemelding på arbeidskrav. Disse kan gis som skriftlig 

tilbakemelding fra fagansatte, veiledning i gruppen, medstudentvurdering eller 
muntlig tilbakemelding i seminar. 

 Arbeidskrav vurderes til Godkjent/Ikke godkjent. Resultatet inngår ikke i endelig 
karakter. 

 Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen, gå ut i 
praksisstudier eller fortsette med normal studieprogresjon.  

 Arbeidskravet står som godkjent for samme periode som studieplanen gjelder for, 
dersom ikke annet er oppgitt i emnebeskrivelsen. 

Vurderingsformer 
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 Det benyttes varierte vurderingsformer i studiet; både muntlig og skriftlig vurdering, i 
gruppe og individuelt i tillegg til at man vurderer den enkelte students ferdigheter i 
praksis. Det henvises til den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon. 

 Skikkethetsvurdering – utdyping av punktene i forskriften, lenke 

Vurderingskriterier og karaktersystem  

Eksamen skal gi kandidaten mulighet til å vise tilstrekkelig faglig forståelse av temaene som 
er dekket i emnet. Det vil bli lagt vekt på kandidatens evne til å belyse oppgaven ved bruk av 
relevante teoretiske perspektiver, logisk resonnering, selvstendig refleksjon, evne til å tolke 
og avgrense oppgaven og begrunne de valg som er foretatt. Det forventes at besvarelsen er 
oversiktlig og logisk disponert og at fagstoffet i hovedsak framstilles med kandidatens egne 
formuleringer.   

Besvarelsen skal ikke overskride de angitte rammene for eksamen i emnet. Dersom 
kandidaten overskrider maksimalgrensen får det innvirkning på karakteren.   

Ved skriftlig eksamen legges det vekt på at kandidaten henviser til kilder.  

I de fleste emner benyttes karakterregel A til F, og i enkelte emner bestått/ikke bestått. Se 
emnebeskrivelsene.  

Plagiatkontroll/fusk  

Alle eksamener og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll.  

Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske 
besvarelser er å anse som forsøk på fusk.  

Manglende innlevering av elektronisk besvarelse vil medføre at besvarelsen anses som ikke 
levert.  

Se for øvrig gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold 
https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-229   

Praksis: 
 
Praksisstudier er en sentral del av studiet og skal bidra til integrering av læringsutbytte innen 
kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Praksisstudiene skal utformes slik at de sikrer 
at læringsutbyttet oppnås. Praksisstudier bør ha et omfang på 24 uker hvor minimum 20 uker 
skal være i autentiske yrkessituasjoner. Praksisstudier utføres i direkte arbeid med utsatte 
barn, unge og/eller deres familie. Hovedvekten av praksisstudiene bør gjennomføres innenfor 
kommunalt og statlig barnevern. I praksisstudiene skal studentene få erfaring med å etablere 
kontakt med barn og familier, samt utrede/undersøke, vurdere og fatte beslutninger i 
barnevernssaker. Videre skal studenten delta i samarbeidsmøter og få kjennskap til tverrfaglig 
samarbeid på individ-og systemnivå. 
 

Bachelorstudiet i barnevern har tre perioder med praksisstudier: 
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1. Første praksisperiode strekker seg over første og andre semester ved at hver student er 
mentor for et barn i alderen 8-12 år og har kontakt med barnet ca. 2 timer pr. uke. Nærmere 
informasjon om mentorordningen finnes i emnebeskrivelsen. 

2. Andre periode med praksisstudier er i 4. semester. 

3. Tredje periode med praksisstudier er i 5. semester. 

 
Rutiner ved tvil om bestått/ikke bestått praksis 
 
1.Praksisveilederen og/eller skoleveileder kan reise tvil om eller ikke godkjenne ekstern 
praksis. 
2.Når tvil om godkjenning foreligger skal studenten halvveis eller senest 3 uker før avsluttet 
praksisperiode få skriftlig melding. 
3.Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å bestå 
praksisstudiene 
4.I forbindelse med tvil om godkjenning av praksis skal det arrangeres et møte mellom de 
berørte parter (student, praksisveileder og skoleveileder) og/eller andre som hatt betydning for 
saken. Det skal føres protokoll. Partene skal gis anledning til å kommentereprotokollen. 
Eventuelle kommentarer skal være skriftlige og sendes Høgskolen v/studieleder innen 1 uke 
fra protokollen foreligger. Høgskolen har ansvar for innkalling og skriving av protokoll. 
5.Partene skal bli enige om dato for vurderingsmøte for å vurdere om de oppsatte kravene er 
oppfylt. 
6.I de tilfeller hvor den avsluttende vurderingen blir ikke bestått skal det arrangeres et nytt 
møte mellom de berørte parter og/eller andre som har hatt betydning for saken. Det skal føres 
protokoll hvor det angis hva som er årsakene til innstillingen. Dette møtet kan også fungere 
som vurderingsmøte jfr. pkt. 5. 
7.Manglende godkjenning av arbeidskrav, ikke gjennomført veiledning og fravær ut over de 
tillate grenser medfører ikke bestått praksis. 
8.En student som har opptrådt grovt klanderverdig under praksisopplæring kan etter vedtak i 
Høgskolen styre utestenges fra studiet i inntil 3 år. Se lov om Universiteter og Høgskoler §42 
pkt. 2. 
9.Ved innstilling til ikke bestått praksis skal saken legges fram for studieleder og 
praksiskoordinator som avgjør som saken er tilstrekkelig belyst og sørger for eventuelle 
tilleggsopplysninger. Deretter fattes endelig vedtak i saken. 
10.Vedtak om ikke bestått praksisopplæring kan ikke påklages med mindre det foreligger 
formelle feil. Dette innebærer at man ikke kan klage på den vurderingen som ligger til grunn 
for vedtak om ikke bestått. Ved klage over formelle feil gjøres Forskrift om eksamen ved 
Høgskolen i Østfold, §15 gjeldende. Klagenemnda ved Høgskolen i Østfold er klageinstans. 
 
 
Forsknings- og utviklingsarbeid: 
 
 

Høgskolen i Østfold tilbyr forskningsbasert utdanning, og det legges til rette for et 
læringsmiljø med studentaktiv forskning der studenter deltar i ansattes forsknings- og 
utviklingsarbeider.    
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BA i Barnevern legger særlig vekt på forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til samarbeid 
med barnevernfaglige aktører. Samtidig arbeides det kontinuerlig med utvikling av nye 
forskningsprosjekter i samarbeid med et bredt spekter av praksisfeltet 

 
Internasjonalisering: 
  

Utdanningen tilstreber å ha oppdatert internasjonal litteratur som en del av pensum. 

I utdanningen legges det vekt på kulturforståelse, utfordringer profesjonelle står overfor i 
møte med etniske minoritetsgrupper og hvordan omsorg utøves i ulike kulturer. Studentene 
får gjennom utdanningen kjennskap til begreper og prosesser relatert til arbeid med 
innvandrere og minoriteter. Utdanningen vektlegger globale perspektiver på folkevandring og 
innvandringspolitikk. 

 

 
 

Utveksling: 
 
 
Som barnevernspedagogstudent har du mulighet til å ta deler av utdanningen i utlandet 
hos en av våre samarbeidspartnere. Det er mange fordeler med å ta deler av studiet i 
utlandet. Et utvekslingsopphold gir både sosial og faglig kompetanse som kommer til nytte i 
studiene og når du skal ut og søke jobb. Det er en sjanse du ikke bør la gå fra deg   
 
Det er tilrettelagt for utveksling i 4. og 5. semester. Utvekslingsoppholdet innebærer 
gjennomføring av et praksisemne i løpet av tre måneder ved en av våre partnerinstitusjoner i 
utlandet. I tillegg kan det være mulig å gjennomføre teoriemner ved enkelte 
partnerinstitusjoner.  
 
Her er en oversikt over våre samarbeidspartnere: 
 

 Danmark, VIA University College 
 Finland, Helsingfors/Helsinki, Arcada 
 Sverige, Trollhättan, Högskolan Väst  
 Tyskland, Freiburg 
 Brasil 
 Madagaskar, Antsirabe, Lovasoa  
 Namibia 
 Tanzania, TICC 
 USA, Augsburg University 

 
For mer informasjon om utveksling se https://www.hiof.no/studier/utveksling/ 
 
 
Evaluering av studiet: 
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For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av 
studentenes tilbakemeldinger og at studenten deltar i evaluering av studiene. Dette 
studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet: 

 Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på 
alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i 
utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen 
Studiebarometeret.no.  

 Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering. 
 Teoriemner evalueres skriftlig. 
 Praksisemner evalueres skriftlig og muntlig. 
 Referansegrupper brukes i enkelte emner.Se emnebeskrivelser for detaljer. 
 Emneevalueringer diskuteres i programutvalg for bachelor i barnevern- lenke til 

kvalitessystemet. 

 
 
 
Litteratur: 
 
 
Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. 
Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.  
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EMNEBESKRIVELSER 1. år 
 
Kode 
HOVBVP10120 
 

Navn på emnet (norsk) 

Barnevernspedagogen: Faget, yrket og samfunnet 
 

Navn på emnet (engelsk) 

The Child Welfare Worker - An introduction to the subject and the profession 
 

Studiepoeng 

15 

Ansvarlig avdeling 

Avdeling for helse og velferd 
 

Emneansvarlig 

Helén Graarud 
 

Undervisningsspråk 

Norsk 
 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram 

Obligatorisk emne i bachelorstudium i barnevern 
 

Absolutte forkunnskaper 

Ingen 
 

Anbefalte forkunnskaper 

Ingen 
 

Undervisningssemester 

Høst 2020 

Undervisningssted 

Fredrikstad 
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Innhold 

 Innføring i sentrale områder ved barnevernsfaglig arbeid. 
 Barnevernspedagogen som profesjonsutøver 
 Betydningen av holdninger, verdier og etisk refleksjon 
 Sosiologiske og barnevernsfaglige begreper 
 Innføring i aktivtetsfaget 
 Systematisk framgangsmåte ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter  
 Innføring i akademisk skriving 

 
 

Studentens læringsutbytte ved bestått emne 

 
Kunnskap 

har kunnskap om barnevernets og barnevernspedagogens samfunnsmandat 
har kunnskap om egen profesjon og barnevernfeltets historie 
har kunnskap om profesjonsetikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i 
barnevernfeltet 
har kunnskap om barns oppvekst, barndom, sosialisering, læring, danning, med særlig 
forståelse for barn, unge i utsatte livssituasjoner 
har kunnskap om og forståelse av innholdet i «barnets beste» 

 
Ferdigheter 

kan reflektere over profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med barn og 
familier 
kan anvende faglig kunnskap for å arbeide systematisk og målrettet med barn, unge og 
familier 
kan anvende aktiviteter for å fremme læring 

 
Generell kompetanse 

har innsikt i betydningen av egen forforståelse, holdninger og verdier i 
barnevernsfaglig arbeid 
kan anvende faglig kunnskap på en metodisk måte 

 
 

Undervisnings‐ og læringsformer 

Undervisningen vil bestå av forelesninger, seminarer og veiledning. Veiledning vil bli gitt i 
grupper. Hensikten med veiledning er å oppøve studentenes egen refleksjonsevne slik at de 
blir i stand til å fungere som bevisste og reflekterte profesjonsutøvere. 
 
Det skal gjennomføres tre timer veiledning i gruppe i emnet. 
 
Ved hjelp av systematisk framgangsmåte skal kandidaten planlegge og gjennomføre 
aktiviteter tilpasset barn og unge. I den forbindelsen arrangeres det et aktivitetsseminar med 
overnatting tidlig i semesteret. Det vil påløpe noen kostnader i forbindelse med 
turen/aktivitetsseminaret. 
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Arbeidsomfang 

Høgskolen legger til rette for en samlet teoriundervisning på i gjennomsnitt 10-11 timer pr. 
uke. Studiet og undervisningen forutsetter at studentene er heltidsstudenter som arbeider i 
gjennomsnitt 40 timer pr. uke. Det individuelle studiearbeidet utgjør dermed i gjennomsnitt 
ca. 25-30 timer pr. uke fordelt på følgende aktiviteter: Arbeid med obligatoriske 
innleveringsoppgaver og arbeidskrav, individuelt og i grupper, egenorganisert studiearbeid i 
grupper og selvstudier. 
 

Praksis 

Det er ingen praksis i emnet. 
 

Arbeidskrav – vilkår for å avlegge eksamen 

- Gjennomføring av en planlagt aktivitet i gruppe med påfølgende skriftlig oppgave. 
Gruppeoppgaven skal være på inntil 2000 ord. Det gis tilbakemelding på arbeidskravet i 
seminar. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. 
- Individuell skriftlig oppgave. Innlevering av én individuell oppgave på maks 1000 ord innen 
gitt frist. Tilbakemelding på oppgaven gis av gruppeveileder. Oppgaven vurderes til 
godkjent/ikke godkjent. 
- Deltakelse i obligatorisk gruppeveiledning. Det er krav om 80% tilstedeværelse. 

Eksamen 

Individuell hjemmeeksamen, 8 timer. Maks 2000 ord. 
 
Eksamen leveres digitalt.  Alle hjelpemidler er tillatt. Det blir gjennomført obligatorisk 
plagiatkontroll. 
 
 
Karakterregel Bestått – ikke bestått. 
 

Sensorordning 

Interne sensorer 
 

Vilkår for ny/utsatt eksamen 

 

Evaluering av emnet 

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og 
studieprogram. Dette emnet evalueres gjennom muntlige tilbakemeldinger i kullets time og 
skriftlig sluttevaluering. 
 
Resultatene behandles i programmøte, i kullets time og i programutvalg. Det utarbeides en 
evalueringsrapport hvor evalueringsresultatet oppsummeres med forslag til justeringer ved 
behov. Denne lagres i henhold til høgskolens kvalitetssystemer. 
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Litteratur 

 
Brottveit, G. (2013). Barnets beste - en fortolkende tilnærming til begrepets betydning i en 
barnevernfaglig kontekst. Fontene forskning, 1/13, 18-31. Hentet fra 
https://fonteneforskning.no/pdf-15.19405.0.3.6fbfd13461  (13 s.) 
 
Befring, E., Frønes, I. og Sørlie, M. (2010). Sårbare unge: nye perspektiver og tilnærminger. 
Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-39693-7. Kap. 1 og 2. (31 s.) 
 
Follesø, R., Halås, C.T., Anvik, C.H. (Red.). (2016). Sett, hørt og forstått? Oslo: 
Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02624-4. (150 s.) 
 
Grønvold, E. og Storø, J. (2010). Miljøarbeid i barnevernet:Systematikk & refleksjon. Oslo: 
Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01722-8. (133 s.) 
 
Kvaran, I. og Holm, J. (2012). Barnevernsfaglig miljøterapi. 1.utg. Kristiansand: Cappelen 
Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-972-6. Kap. 3, 4, 6, 7 og 8  (103 s.) 
 
Nordby, H. (2013). Etikk i barnevern. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-42397. 
Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 9         (231 s.) 
 
Säfvenbom, R. (2005). Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst: grunnbok i aktivitetsfag. 
Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 82-15-0609-4  
Kap. XXX          (XX s.) 
 
Smith, L. (2018). En kort introduksjon til utviklingspsykologi. Bergen: Fagbokforlaget. ISNB 
978-82-450-2504-0         (150 s.)
          
Studsrød, I., Paulsen, V., Kvaran, I. & Mevik, K. (red). (2019). Barnevernspedagog. En 
grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03250-4.  
Kap. 2, 3, 5, 8 og 14          (69 s.) 
 
Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og 
velferdsarbeidere (2011) Fellesorganisasjonen (FO). Hentet fra 
http://www.fo.nohttps://www.fo.no/getfile.php/1311735-
1548957631/Dokumenter/Din%20profesjon/Brosjyrer/Yrkesetisk%20grunnlagsdokument.pdf 
@            (13 s.) 
 
Kompendium knyttet til tema Aktivitetsfag som kan kjøpes ved studiestart. (88 s.) 
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Kode 

HOVBVP10220 
 

Navn på emnet (norsk) 

Barnevernspedagogen i velferdssamfunnet 
 

Navn på emnet (engelsk) 

Child Welfare workers in the welfare society 
 

Studiepoeng 

15 
 

Ansvarlig avdeling 

Avdeling for helse og velferd 
 

Emneansvarlig 

Tina Gerdts-Andresen 
 

Undervisningsspråk 

Norsk 
 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram 

Obligatorisk emne for bachelor i barnevern. 
 

Absolutte forkunnskaper 

Ingen 
 

Anbefalte forkunnskaper 

Ingen 
 

Undervisningssemester 

1. semester (sen høst) 
 

Undervisningssted 

Fredrikstad 
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Innhold 

Innføring i hvordan velferdsstaten i Norge er organisert.  
Formelle politiske og organisatoriske strukturer som rammer inn profesjonsutøvelsen 
Hvordan formell makt og myndighet er fordelt 
Barnevernspedagogens rolle i velferdsstaten  
Jussens betydning for profesjonsutøvelsen  
Sentrale lover og konvensjoner.  
Innføring i sosiale problemer og helseproblemer  
Sentrale begrep som fattigdom, marginalisering og utenforskap.  
Hvordan ulike tjenester samvirker med andre profesjoner og sektorer  

Studentens læringsutbytte ved bestått emne 

 
Kunnskap 
-har kunnskap om velferdsstatens strukturer og profesjoner, herunder ansvars- og 
oppgavefordeling i velferdsforvaltningen 
-har kunnskap om gjeldende norsk og internasjonal rett og konvensjoner som er relevant for 
barnevernsfeltet 
-har kunnskap om relevant juridisk metode 
-har kunnskap om urfolk, etniske minoriteter og flyktningers rettigheter, herunder rett til 
oppvekstforhold der deres etniske, språklige og kulturelle tilknytning vektlegges 
-har kunnskap om sammenhenger mellom helse, utdanning, arbeid, sosioøkonomiske faktorer 
og levekår overfor barn, unge og familier 
-har kunnskap om ulike former for familieliv og aktuell helse- og sosialpolitikk, herunder 
familiepolitiske føringer 
-har kunnskap om vitenskapsteori og hvordan kunnskap utvikles og forstås 
 
Ferdigheter 
-kan reflektere over maktforhold i møte med barn og familier 
-kan anvende relevant lovverk, regelverk og veiledere 
 
Generell kompetanse 
-har innsikt i og kan ivareta barn, unge og familiers rettigheter og hva som må til for å sikre 
likeverdige tjenester i et samfunn preget av mangfold 
-kan anvende erfaringer og faglig kunnskap til å reflektere kritisk over barnevernfaglig 
praksis 

 

Undervisnings‐ og læringsformer 

Emnet undervises gjennom forelesninger, studentaktive seminarer, gruppearbeid og 
veiledning. Undervisningen legger opp til aktiv bruk av Lovdata med tilhørende nettressurser. 
Hensikten med veiledning er å utvikle studentens refleksjonsevne slik at de blir i stand til å 
fungere som bevisste og kritisk reflekterte profesjonsutøvere. Det forutsettes at deltakerne i 
forkant av veiledningen tilegner seg kunnskap om temaet gjennom lesing og/eller deltagelse i 
undervisning. 
 

Arbeidsomfang 

Høgskolen legger til rette for en samlet teoriundervisning på i gjennomsnitt 10-11 timer pr. 
uke. Studiet og undervisningen forutsetter at studentene er heltidsstudenter som arbeider i 
gjennomsnitt 40 timer pr. uke. Det individuelle studiearbeidet utgjør dermed i gjennomsnitt 
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ca. 25-30 timer pr. uke fordelt på følgende aktiviteter: Arbeid med obligatoriske 
innleveringsoppgaver og arbeidskrav, individuelt og i grupper, egenorganisert studiearbeid i 
grupper og selvstudier. 
 
Det er 3 timer veiledning i gruppe i emnet. 
 

Praksis 

Det er ingen veiledet praksis i emnet. 
 

Arbeidskrav – vilkår for å avlegge eksamen 

-Presentasjon i gruppe: 15 minutter presentasjon i gruppe av oppgave i juridiske 
emner. Gruppene leverer presentasjonen digitalt innen gitt frist. Tilbakemelding på 
arbeidskrav gis i seminar under presentasjonen. Ved manglende oppmøte eller ikke 
godkjent arbeidskrav må det leveres et notat på 1500 ord. 
-Deltakelse i obligatorisk gruppeveiledning. Det er krav om 80% 
deltakelse/tilstedeværelse i gruppeveiledning. 

 
Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være vurdert til 
godkjent for at kandidaten skal kunne fremstille seg til eksamen. 
 

Eksamen 

Individuell hjemmeeksamen over tre døgn (72 timer). Maks 2000 ord. 
 
Det blir gjennomført obligatorisk plagiatkontroll. 
 
Karakterregel: A-F. 

 

Sensorordning 

Interne sensorer. 
 

Vilkår for ny/utsatt eksamen 

 

Evaluering av emnet 

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og 
studieprogram. Dette emnet evalueres gjennom muntlige tilbakemeldinger i kullets time og 
skriftlig sluttevaluering. 
 
Resultatene behandles i programmøte, i kullets time og i programutvalg. Det utarbeides en 
evalueringsrapport hvor evalueringsresultatet oppsummeres med forslag til justeringer ved 
behov. Denne lagres i henhold til høgskolens kvalitetssystemer. 
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Litteratur 

Oppdatert 02.12.19 
Askeland, G.A. (2011) Teorigrunnlaget for kritisk refleksjon, i Askeland, G.A. (red.) Kritisk 
refleksjon i sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. (16 s.) 
 
Brodtkorb, E. & Rugkåsa, M. (red.) (2019). Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og 
sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. 3. utg. Kap. 1, 3-7. Oslo: Gyldendal 
akademiske forlag. 
 
Collin-Hansen, R. (2019). Innføring i barnerett for sosialarbeidere. 4. utgave. Oslo: 
Universitetsforlaget. (441 s.) 
 
Kjønstad, A., Syse, A., Kjelland, M. (red.) (2017). Velferdsrett I. 6. utgave. Oslo: Gyldendal 
Juridisk. Kap. 2: Rettighetstenkningen i velferdsretten, s. 75-118 (43s), Kap. 7: Trygdeytelser 
på bakgrunn av barneomsorg og familieforhold, Del 7.1-7.5, s. 305-352 (47 s), Kap. 9: 
Fattigdomsbekjempelse, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, Del 9.1-9.8, s. 399-
435 (36s) 
 
Repstad, P. (2014). Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere. 
Universitetsforlaget. (249 s). 
 
Studsrød, I., Paulsen, V., Kvaran, I. & Mevik, K. (red). (2019). Barnevernspedagog. En 
grunnbok. Del 2 (kap. 9-12, 15, 18) 
 
Thuren, T. (2013). Vitenskapsteori for nybegynnere. Oslo, Gyldendal Norsk Forlag. 204 sider 
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EMNEBESKRIVELSE 
 

 

Kode 

HOVBVP10320 
 

Navn på emnet (norsk) 

Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge 
 

Navn på emnet (engelsk) 

Social Pedagogy work with children 
 

Studiepoeng 

15 
 

Ansvarlig avdeling 

Avdeling for helse og velferd 
 

Emneansvarlig 

Helén Graarud 
 

Undervisningsspråk 

Norsk 
 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram 

Obligatorisk emne for bachelor i barnevern. 
 

Absolutte forkunnskaper 

Ingen 
 

Anbefalte forkunnskaper 

Ingen 
 

Undervisningssemester 

2. semester 
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Undervisningssted 

Fredrikstad 
 

Innhold 

- Psykologi og sosialpedagogisk arbeid med barn og unge. 
-Introduksjon av utviklingspsykologiske perspektiver på barns oppvekst  
-Ulike tilnærminger og forståelsesrammer for hvordan forstå barns utvikling og behov.  
-Ulike teorier og forskning om barns utvikling 
-Introduksjon til lek, læring og danning 
-Hvordan barn opplever seg selv, samspill med andre og omverden i en pedagogisk kontekst 
-Innføring i individuelle og miljømessige risikofaktorer som kan påvirke barn og unges 
oppvekstvilkår.  
-Sosialpedagogisk arbeid med individer og grupper.  
 

Studentens læringsutbytte ved bestått emne 
Kunnskap 
-har kunnskap om barns oppvekst og utvikling, med særlig forståelse for barn, unge og 
familier i utsatte livssituasjoner 
-har kunnskap om samspill og utviklingsstøttende omsorg 
-har kunnskap om ulike pedagogiske metoder og tiltak innenfor miljøterapeutisk og annet 
barnevernsfaglig arbeid 
-har kunnskap om familie- og nettverksarbeid 
-har kunnskap om barns digitale hverdagsliv 
 
Ferdigheter 
-kan beherske forebyggende og helsefremmende arbeid på arenaer der barn og unge 
oppholder seg 
-kan anvende faglig kunnskap fra barn og unge som del av grunnlaget for å sikre barn og 
unges deltakelse og medvirkning 
 
Generell kompetanse 
-har innsikt i betydningen av relasjonskompetanse i barnevernfaglig arbeid 
 

Undervisnings‐ og læringsformer 

Undervisningen vil bestå av forelesninger, seminarer og veiledning. Veiledning vil bli gitt i 
grupper. Hensikten med veiledning er å oppøve studentenes egen refleksjonsevne slik at de 
blir i stand til å fungere som bevisste og reflekterte profesjonsutøvere. 
 
Det skal gjennomføres tre timer veiledning i gruppe i emnet. 

Arbeidsomfang 

Høgskolen legger til rette for en samlet teoriundervisning på i gjennomsnitt 10-11 timer pr. 
uke. Studiet og undervisningen forutsetter at studentene er heltidsstudenter som arbeider i 
gjennomsnitt 40 timer pr. uke. Det individuelle studiearbeidet utgjør dermed i gjennomsnitt 
ca. 25-30 timer pr. uke -fordelt på følgende aktiviteter: Arbeid med obligatoriske 
innleveringsoppgaver og arbeidskrav, individuelt og i grupper, egenorganisert studiearbeid i 
grupper og selvstudier. 
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Praksis 

Det er ikke veiledet praksis i dette emnet. 
 

Arbeidskrav – vilkår for å avlegge eksamen 

-Deltakelse i obligatorisk gruppeveiledning. Det er krav om 80% deltakelse/tilstedeværelse i 
gruppeveiledning. 
- Individuell skriftlig oppgave etter oppgitt tema. Omfang maks 1500 ord. Ved innlevert 
oppgave vurderes arbeidskravet som godkjent. 

Eksamen 

Individuell hjemmeeksamen, 8 timer. Maks 2000 ord. 
 
Eksamen leveres digitalt.  Alle hjelpemidler er tillatt. Det blir gjennomført obligatorisk 
plagiatkontroll. 
 
 
Karakterregel: A-F. 

 

Sensorordning 

Interne sensorer. 
 

Vilkår for ny/utsatt eksamen 

 

Evaluering av emnet 

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og 
studieprogram. Dette emnet evalueres gjennom muntlige tilbakemeldinger i kullets time og 
skriftlig sluttevaluering. 
 
Resultatene behandles i programmøte, i kullets time og i programutvalg. Det utarbeides en 
evalueringsrapport hvor evalueringsresultatet oppsummeres med forslag til justeringer ved 
behov. Denne lagres i henhold til høgskolens kvalitetssystemer. 
  

Litteratur 

 
Befring, E., Frønes, I. og Sørlie, M. (2010). Sårbare unge: nye perspektiver og tilnærminger. 
Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-39693-7.  
Kap. 5, 6, 7           (40 s.) 
 
Bø, I. (2018). Barnet og de andre: nettverk som pedagogisk og sosial ressurs. (5. utg.). Oslo: 
Universitetsforlaget.          (311 s) 
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Gjertsen, P-Å. (Red.). (2007). Forebyggende barnevern: samarbeid for barnets beste. Bergen: 
Fagbokforlaget.         (231 s.)  
 
Gulbrandsen, L.M. (2017). Oppvekst og psykologisk utvikling (2.utg.). Oslo: 
Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00950-6  
Kap. 1, 4, 5, 6, 7, 8         (189 s.) 
 
Storø, J. (2008). Sosialpedagogisk praksis: det handler om hva du gjør. Oslo: 
Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01270-4.     (193 s.) 
 
Studsrød, I., Paulsen, V., Kvaran, I. & Mevik, K. (Red.). (2019). Barnevernspedagog. En 
grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03250-4.  
Kap. 4            (12 s.) 
 
 
Kompendium i sosialpedagogisk arbeid:       
 
Antonovsky, A. (2012). Helsens mysterium. Den salutogene modellen. Oslo: Gyldendal. 
Kap. 2.           (12 s.) 
 
Björktomta, S.B. og Hansen, H.Aa. (2018). Child welfare services and social media – 
childhood, being and becoming in a digital society. Croatian Medical Journal, 59(2), 90-92.  
doi: 10.3325/cmj.2018.59.90        (3 s.) 
 
del Busso, L. (2013). Barnet som person i verden: opplevelse og forståelse i barnevernet. I E. 
Skærbæk og L. Lillemoen. (Red.) Verdi og verdighet: etikk i praksis. Oslo: Cappelen Damm 
Akademisk. 
 
Gausel, N. (2011). The importance of emotions in social work: Thematic directions from a 
national conference. European Journal of Social Work, 14/2, 287-291.  (5 s.) 
 
Gausel, N., og Leach, C. W. (2011). Concern for self-image and social-image in the 
management of moral failure: Rethinking shame. European Journal of Social Psychology, 
41/4, 468-478.          (10 s.) 
 
Hansen, H.Aa., Björktomta, S.B. og Svalastog, A.L. (2017). Digital society generates new 
challenges on Child Welfare Services. Croatian Medical Journal, 58(1), 80-83. 
doi: 10.3325/cmj.2017.58.80        (4 s.) 
 
Kibsgaard, S. (2018). Den livsviktige leken. I V. Glaser, I. Størksen og M.B. Drugli (Red.). 
Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. (S. 353-367). Bergen: 
Fagbokforlaget.         (15 s.) 
 
Nordanger, D.Ø., Braarud, H.C. (2014). Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet 
som modell i ny traumepsykologi. Tidsskrift for norsk psykologforening 51/7. 530-536 
Hentet fra https://psykologtidsskriftet.no/fagartikkel/2014/07/regulering-som-nokkelbegrep-
og-toleransevinduet-som-modell-i-en-ny       (6 s.) 
 
Söderström, K. (2011). Tidlig intervensjon overfor små barn i psykososial risiko. I S. Straand 
(Red.). Samhandling som omsorg i tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge. (S. 107-
119). Oslo: Kommuneforlaget. ISBN 978-82-44-62015-4.    (13 s.) 
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EMNEBESKRIVELSE(R) 
 

 

Kode 

HOVBVP10420 
 

Navn på emnet (norsk) 

Aktivitetsfag og praksis 1: Mentorskap i flerkulturell kontekst 
 

Navn på emnet (engelsk) 

Social activities and practice 1: Mentoring in a multicultural context 
 

Studiepoeng 

15 
 

Ansvarlig avdeling 

Avdeling for helse og velferd 
 

Emneansvarlig 

Tina Gerdts-Andresen 
 

Undervisningsspråk 

Norsk 
 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram 

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnevern 
 

Absolutte forkunnskaper 

Ingen 
 

Anbefalte forkunnskaper 

Ingen 
 

Undervisningssemester 

1. og 2. semester 
 

398



UTKAST STUDIEPLAN 2020 BACHELOR BARNEVERN  

 

Undervisningssted 

Fredrikstad 
 

Innhold 

Aktivitetsfag og praksis 1: mentorskap i flerkulturell kontekst gjennomføres ved at studenten 
skal bistå med organisering, rekruttering og gjennomføring av mentorskap, herunder å være 
mentor for et barn i alderen 8-12 år i perioden oktober-mai. I tillegg arrangeres det et 
obligatorisk aktivitetsseminar på våren. 

Det er faste rammer rundt tiden mentor og barn er sammen. Mentoren skal, i samarbeid med 
barnet og dets foresatte, ta initiativ til ulike aktiviteter i samvær med barnet. Noen aktiviteter vil 
også være i fellesskap med andre mentorer og mentorbarn. Studenten får opplæring, 
undervisning og individuell veiledning. Den individuelle veiledningen gir mentoren mulighet til 
refleksjon rundt rollen som mentor, utførelse og i relasjon til barnet. 

Ikke alle studenter har anledning til å være mentor. Ved behov for alternativ praksisplass vil 
studenten bli tildelt praksisplass i barnehage eller skole. Se nærmere beskrivelser omtalt som 
«alternativ praksis». 

Studentens læringsutbytte ved bestått emne 
 
Ferdigheter 
-kan anvende aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse 
-kan anvende faglig kunnskap og skjønn til å veilede barn og unge i lærings- og 
mestringsprosesser 
-kan bruke erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere på en 
måte som fremmer inkludering, deltakelse og medvirkning 
-kan anvende flerkulturell forståelse og kultursensitivitet i aktivitetsutførelsen 
-kan anvende faglig kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, 
unge og foresatte 
 
Generell kompetanse 
 
-kan bruke kunnskaper og erfaringer til å tilrettelegge, gjennomføre, dokumentere, vurdere og 
evaluere aktiviteter med barn og unge på en etisk og faglig forsvarlig måte 
-kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å møte barn, unge og familier i en utsatt 
livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse 
 

Undervisnings‐ og læringsformer 

 
Mentorpraksis starter opp ved deltakelse i planlegging, rekruttering av mentorbarn og 
etablering av rammene for mentorpraksisen i nær relasjon til aktivitetslære. 
 
Mentorpraksis gjennomføres deretter ved fast samvær mellom studenten og barnet en gang i 
uken, to til tre timer pr. uke i perioden fra oktober til medio mai. For at praksisperioden skal 
kunne godkjennes stilles det krav til minimum 20 treff mellom mentor og mentorbarnet i 
praksisperioden. 
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I tillegg er det obligatoriske gruppesamlinger til aktivitetsplanlegging, individuelle 
veiledningstimer og gruppeveiledninger fordelt på høst- og vårsemesteret, samt obligatorisk 
aktivitetsseminar på vårsemesteret. 
 
Studentene deles inn i grupper. Hver gruppe får ansvar for å arrangere hver sin fellesaktivitet 
for alle mentorbarna i løpet av praksisperioden. 
 
Studenter som ikke er mentorer, følger noe undervisning i emnet. 
 

Arbeidsomfang 

Alle studentene skal delta i organiseringen av mentorskapet, før mentorskapet starter opp. I 
forarbeidet vil studentene inngå i rekrutteringsarbeid og organisering av oppstartsdagene for 
mentorskapet. 
 
Det er 3 mentorkurs, 4 gruppeveiledninger og to individuelle veiledninger. Studentene leverer 
inn månedlige rapporter i perioden fra oktober til mai. Det skal gjennomføres minimum 20 
treff med barnet - primært foregår dette på ettermiddags- og kveldstid. 
 
Det skal planlegges og gjennomføres aktiviteter i gruppe og individuelt. Studentene leverer en 
rapport etter endt gruppeaktivitet. Aktivitetene skal være tilpasset det enkelte barns alder og 
utvikling. 
 
Alternativ praksis: De som ikke er mentorer blir tildelt praksisplass i barnehage eller skole. 
De skal likevel delta på fellesaktiviteter og i aktivitetsseminaret. Når emne HSBVP10314 er 
slutt, starter studentene deretter sin praksisperiode med 5 uker / 30 timer per uke. Studenten 
får ukentlig veiledning av praksisveileder. 
 

Praksis 

Praksis 1 gjennomføres som mentorpraksis, med alternativ praksis etter særskilt vurdering. 
 
For å bli godkjent som mentor, må studentene gjennom et personlig intervju og oppgi en 
referanse. Ved eventuelt avbrudd i mentorskapet grunnet forhold knyttet til barnet, sykdom 
m.m. eller ved manglende godkjenning som mentor, kan det vurderes alternativ praksis. 
 
De som ikke er mentorer blir tildelt praksisplass i barnehage eller skole. Læringsutbyttene for 
emnet gjelder uavhengig av om man er mentor eller gjennomfører alternativ praksis. Det 
utarbeides egen arbeidskrav tilpasset praksisformen. 
 

Arbeidskrav – vilkår for å få godkjent emnet 

For å kunne framstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være gjennomført og vurdert 
til godkjent: 
 
-Ferdighetstrening i samtaler med barn 
-Deltakelse i rekrutteringsarbeid og organiseringsarbeid 
-Planlegging og gjennomføring av en gruppeaktivitet.  
-Det skal utarbeides en lærekontrakt. Lærekontrakten vurderes til godkjent/ikke godkjent 
-8 individuelle månedsrapporter i perioden fra oktober til og med mai fra egen mentorpraksis. 
En rapportmal skal benyttes. Rapportene vurderes til bestått/ikke bestått 
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-Deltakelse på to individuelle veiledninger, og fire gruppeveiledninger 
-Deltakelse på aktivitetsseminar 
-Gjennomført minst 20 treff med mentorbarnet 
 
Dersom du har alternativ praksis gjelder følgende arbeidskrav: 
 
-Ferdighetstrening i samtaler med barn 
-Deltakelse i rekrutteringsarbeid og organiseringsarbeid for mentorpraksisen 
-Planlegging og gjennomføring av en gruppeaktivitet 
-Deltakelse på aktivitetsseminar 
-Det skal utarbeides en lærekontrakt. Lærekontrakten vurderes til godkjent/ikke godkjent 
-Ukentlig veiledning med praksisveileder i praksisperioden. 
-30 timer tilstedværelse på praksisstedet per uke 
-1 skriftlig individuell oppgave på maks 2000 ord knyttet til praksiserfaringer. Skoleveileder 
vurderer oppgaven. 

 

Eksamen 

Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått. 
 
For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent. 

 

Sensorordning 

Interne sensorer. 
 

Vilkår for ny/utsatt eksamen 

Dersom ett eller flere av arbeidskravene ikke er godkjent, må emnet/praksisperioden 
gjennomføres på nytt. 
 

Evaluering av emnet 

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og 
studieprogram. Dette emnet evalueres gjennom muntlige tilbakemeldinger i kullets time og 
skriftlig sluttevaluering. 
 
Resultatene behandles i programmøte, i kullets time og i programutvalg. Det utarbeides en 
evalueringsrapport hvor evalueringsresultatet oppsummeres med forslag til justeringer ved 
behov. Denne lagres i henhold til høgskolens kvalitetssystemer. 
 

Litteratur 

Litteraturlista er sist oppdatert 02.12.19 
 
Eide, T. og Eide, H. (2017). Kommunikasjon i relasjoner. Personorientering, samhandling, 
etikk (3. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-50056-3. Kap. 1,4,5,6,7,11 og 
13. (175 s.) 
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Grander og Lönroth (2011): Mentorskap för barn och unga. Malmö Högskola (nettressurs). 
(168 s.) 
 
Mathisen, P. (2014): Mentor - Mentoring i teori og praksis. Fagbokforlaget (172 sider: s. 11-
183). 
 
Røkenes, O. og Hanssen, P. (2012). Bære eller briste: Kommunikasjon og relasjon i arbeid 
med mennesker (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (210 sider: Kap. 1-6). 
 
Skau, Greta Marie (2017). Gode fagfolk vokser: personlig kompetanse i arbeid med 
mennesker. Oslo: Cappelen akademisk forlag. (204 s) 
 
Skytte, M. (2019) Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk 
(69 sider: s. 13-82). 
 
Storø, J. (2008): Sosialpedagogisk praksis: det handler om hva du gjør. Oslo: 
Universitetsforlaget (193 s.) 
 
Studsrød, I., Paulsen, V., Kvaran, I. & Mevik, K. (red). (2019). Barnevernspedagog. En 
grunnbok, kap. 16 (14 s.) 
 
Ørmen og Simensen (2016): Kompetanseutvikling gjennom mentorskap. Norges Barnevern 
nr. 3-4. (s. 264 – 278, 14 s.). 
 
Litteratur som benyttes i emnene 1,2 og 3 er også aktuelt i dette emnet. 
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EMNEBESKRIVELSER 2. år 
 

Kode 

HOVBVP20120 
 

Navn på emnet (norsk) 

Miljøterapeutisk arbeid med barn og unge 
 

Navn på emnet (engelsk) 

Social work with children and young people 
 

Studiepoeng 

15 studiepoeng 
 
 

Ansvarlig avdeling 

Avdeling for helse og velferd 
 

Emneansvarlig 

Helén Graarud 
 

Undervisningsspråk 

Norsk 
 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram 

Obligatorisk emne i bachelorstudium i barnevern 
 

Absolutte forkunnskaper 

Bestått alle eksamener i første studieår. 
 

Anbefalte forkunnskaper 

Ingen 
 

Undervisningssemester 

3.semester (høst) 
 

403



UTKAST STUDIEPLAN 2020 BACHELOR BARNEVERN  

 

Undervisningssted 

Fredrikstad 
 
 

Innhold 

Sosialpedagogisk arbeid innenfor barnevernsfaglige kontekster  
Miljøarbeid/miljøterapi både i og utenfor institusjon  
Ulike metoder for utøvelse av miljøarbeid/miljøterapi.  
Aktiviteter og organisering av disse 
Systematisk og metodisk bruk av kartlegging og formulering av mål  
Tiltaksutvikling med vekt på kunnskapsbaserte metoder 
Gjeldende lovverk og forskrifter og anvendelse av disse 
Barn og unges rettigheter når de bor på institusjon 
Ferdighetstrening i terapeutisk mestring av vold 

 

Studentens læringsutbytte ved bestått emne 

 
Kunnskap 

 
-har bred kunnskap om ulike pedagogiske metoder og tiltak innenfor miljøterapeutisk arbeid 
-kan anvende kunnskapsbaserte metoder, teorier og faglig skjønn til det beste for barnet 
-har kunnskap om rusmisbruk og psykisk helseplager hos barn og unge, mulige 
problemskapende sammenhenger, uttrykk og konsekvenser i miljøterapeutisk sammenheng 
-har kunnskap om kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid i et samfunn preget av 
mangfold 
-har bred kunnskap om og kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder 
for å følge opp dette systematisk 
 
Ferdigheter 
 
-kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag for å arbeide systematisk og målrettet 
med barn og unge 
-kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag i miljøterapeutisk arbeid 
-kan anvende faglig kunnskap og skjønn til å veilede barn og unge i lærings-, mestrings- og 
endringsprosesser 
-kan anvende faglig kunnskap fra barn og unge som del av grunnlaget for å sikre barn og 
unges deltakelse og medvirkning 
-kan anvende relevant lovverk, regelverk og veiledere i miljøterapeutisk arbeid 
 
Generell kompetanse 
 
-kan planlegge, gjennomføre, dokumentere, evaluere og formidle tiltak og tjenesteutforming 
med utgangspunkt i barnets beste 
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Undervisnings‐ og læringsformer 

Undervisningen vil bestå av forelesninger, seminarer, ferdighetstrening og veiledning. 
Veiledning vil bli gitt i basisgrupper. Hensikten med veiledning er å oppøve studentenes egen 
refleksjonsevne slik at de blir i stand til å fungere som bevisste og reflekterte 
profesjonsutøvere. 
 
Det skal gjennomføres to timer veiledning i basisgruppe i emnet. 
 

Arbeidsomfang 

Høgskolen legger til rette for en samlet teoriundervisning på i gjennomsnitt 10-11 timer pr. 
uke. Studiet og undervisningen forutsetter at studentene er heltidsstudenter som arbeider i 
gjennomsnitt 40 timer pr. uke. Det individuelle studiearbeidet utgjør dermed i gjennomsnitt 
ca. 25-30 timer pr. uke fordelt på følgende aktiviteter: Arbeid med obligatoriske 
innleveringsoppgaver og arbeidskrav, individuelt og i grupper, egenorganisert studiearbeid i 
grupper og selvstudier. 
 
 

Praksis 

Det er ingen veiledet praksis i emnet. 
 

Arbeidskrav – vilkår for å avlegge eksamen 

-Gruppeoppgave relatert til miljøterapeutisk arbeid med barn og unge. Presentasjon i gruppe. 
Maks 15 minutters presentasjon. Forutsetter aktiv deltagelse fra samtlige gruppemedlemmer 
for å blir vurdert til godkjent. Tilbakemelding gis i seminar. 
 
-Deltagelse i ferdighetstrening. Det kreves 90% tilstedeværelse. 
-Deltagelse i gruppeveiledning. Det kreves 80% tilstedeværelse. 

 

Eksamen 

Individuell hjemmeeksamen med utgangspunkt i case. Omfang maks 2000 ord. 72 timer.  
 
Karakter A-F. 

Sensorordning 

Intern og ekstern sensor. 
 

Vilkår for ny/utsatt eksamen 
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Evaluering av emnet 

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og 
studieprogram. Dette emnet evalueres gjennom muntlige tilbakemeldinger i kullets time og 
skriftlig sluttevaluering. 
 
Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time. Det utarbeides en 
evalueringsrapport hvor evalueringsresultatet oppsummeres med forslag til justeringer ved 
behov. 
 
 

Litteratur 

 
Amble, L. og Dahl-Johansen, C. (2016). Miljøterapi som behandling ved komplekse traumer  
hos barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02695-4  (170 s.) 
 
Befring, E., Frønes, I. og Sørlie, M. (2010). Sårbare unge: nye perspektiver og tilnærminger. 
Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-39693-7.  
Kap. 10, 11, 12, 13, 15 og 16        (93 s.) 
 
Gulbrandsen, L.M. (2017). Oppvekst og psykologisk utvikling (2.utg.). Oslo: 
Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00950-6  
Kap. 12 og 13          (34 s.) 
 
Kvaran, I. og Holm, J. (2012). Barnevernsfaglig miljøterapi. 1.utg. Kristiansand: Cappelen 
Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-972-6.  
Kap. 5, 9, 10 og 11         (90 s.)  
 
Larsen, E. (2018). Miljøterapi med barn og unge: organisasjonen som terapeut. (3.utg.). Oslo 
Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03050-0.      (194 s.) 
 
Martinsen, J. T. (2012). Et kritisk blikk på evidensbaseringen i det statlige barnevernet: -Hva 
virker og hvorfor? Tidsskriftet Norges barnevern, 01-02/2012, 58-69. Hentet fra 
https://www.idunn.no/tnb/2012/01-
02/et_kritisk_blikk_paa_evidensbaseringen_i_det_statlige_barnev 
 
Simensen, H. (2013). Aktiviteter i en miljøterapeutisk kontekst. Tidsskriftet Norges 
Barnevern, 02/2013, 100-109. Hentet fra 
https://www.idunn.no/tnb/2013/02/aktiviteter_i_en_miljoeterapeutisk_kontekst_ (10 s.) 
 
Skårderud, F. og Sommerfeldt, B. (2013). Miljøterapiboken. Mentalisering som holdning og 
handling (MBT-M). Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-41820-2. (265 s.) 
 
Studsrød, I., Paulsen, V., Kvaran, I. & Mevik, K. (red). (2019). Barnevernspedagog. En 
grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03250-4.  
Kap. 13           (11 s.) 
 
Syse, A., Kjønstad, A. og Kjelland, M. (2017). Velferdsrett II: Barnevern og sosiale tjenester 
(5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-49744-3.  
Kap. 6 
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Ulset, G. og Tjellflaat, T. (2012). Tvang i barneverninstitusjoner. Ungdommenes perspektiv. 
(Rapport 20/2012. Skriftserien fra Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge). Trondheim: 
NTNU Samfunnsforskning AS. ISBN 978-82-91927-17-6 Hentet fra 
https://samforsk.no/SiteAssets/Sider/publikasjoner/Tvang%20i%20barneverninst%20rapport
%20WEB.pdf 
 
Kompendium i miljøterapeutisk arbeid. 
 
 
Forskrifter, rundskriv og veiledere: 
 
Barne- og likestillingsdepartementet. (2006). Tiltaksplaner og omsorgsplaner i 
barneverntjenesten: en veileder. (Publikasjon Q-1104 B). Hentet fra 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bld/bro/2006/0007/ddd/pdfv/284442-q-
1104.pdf 
 
Barne -, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2012). Retningslinjer til forskrift 15. 
november 2011 om rettigheter og bruk av tvang under opphold på barneverninstitusjon 
(rettighetsforskriften) (Rundskriv Q-19/2012). Hentet fra 
https://www.regjeringen.no/contentassets/e0c9476c97144f6ab2bf8aa04e0fecb6/rundskriv_om
_retningslinjer_til_rettighetsforskriften_20_06_2012.pdf  
 
Forskrift om internkontroll i institusjoner. (2008). Forskrift om krav til kvalitet og 
internkontroll i barneverninstitusjoner. (FOR-2008-06-10-580). Hentet fra 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-10-
580?q=forskrift%20om%20krav%20til%20kvalitet 
 
Rettighetsforskriften. (2011.). Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold på 
barneverninstitusjoner. (FOR-2011-11-15-1103). Hentet fra 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-11-15-1103  
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EMNEBESKRIVELSE(R) 
 

Kode 

HOVBSO20220 
 

Navn på emnet (norsk) 

Psykisk helse, barnevern og familiearbeid 
 

Navn på emnet (engelsk) 

Mental Health, Child Welfare and work within families 
 

Studiepoeng 

15 
 

Ansvarlig avdeling 

Helse og Velferd 
 

Emneansvarlig 

Heidi Aarum Hansen og Tina Gerdts-Andresen 
 

Undervisningsspråk 

Norsk 
 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram 

Obligatorisk emne for 
 Bachelor i sosialt arbeid 
 Bachelor i barnevern 

 

Absolutte forkunnskaper 

Bestått alle emner i første studieår 
 

Anbefalte forkunnskaper 

Ingen 
 

Undervisningssemester 

3. semester (sen høst) 
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Undervisningssted 

Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad 
 

Innhold 

 Norsk og internasjonal rett som er relevant for barnevernfeltet  
 Saksgang og beslutningsprosesser i barnevernet  
 Samtaler med barn og foreldre  
 Barns medvirkning og rettigheter  
 Omsorgskompetanse og ulike former for omsorgssvikt  
 Tverrprofesjonelt samarbeid  
 Kulturelt mangfold og kultursensitivitet  
 Digital kommunikasjon 

Emnet er konsentrert rundt psykisk helse, barnevern og familiearbeid. Studentene skal trenes i 
å se sammenhenger mellom psykisk helse og barn/familiers behov for hjelp. Det fokuseres 
spesielt på livsbelastninger som psykiske vansker/lidelser, rusmiddelproblematikk, 
voldsproblematikk og at studentene er i stand til å identifisere ulike former for omsorgssvikt. 
Studentene skal utvikle sin forståelse for hvordan ulike livsbelastninger innvirker på barn og 
unges liv og hvordan tiltak og ulike behandlingsformer utvikles. 
Studentene skal trenes i å kartlegge omsorgssvikt og utrede omsorgskompetanse.  
I løpet av emnet skal studentene arbeide med en barnevernssak. En viktig målsetting her er at 
studentene skal få kunnskap om saksgangen og beslutningsprosesser i barneverntjenesten, 
både i forbindelse med iverksettelse av hjelpetiltak og tvangstiltak. 
 

Studentens læringsutbytte ved bestått emne 
Kunnskap 
-har bred kunnskap om gjeldende norsk og internasjonal rett som er relevant for 
barnevernsfeltet 
-har kunnskap om og kan gjenkjenne psykiske lidelser, rus, vold og overgrep og hvordan dette 
kan påvirke barns omsorgssituasjon og foreldres omsorgskompetanse 
-har bred kunnskap om omsorgskompetanse og ulike former for omsorgssvikt 
-har kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid 
-har kunnskap om etniske minoriteters livssituasjoner og rettigheter 
 
Ferdigheter 
-Kan vurdere og utrede foreldres omsorgskompetanse og barns omsorgsituasjoner med 
utgangspunkt i et flerkulturelt samfunn 
-Kan anvende barnevernfaglig kunnskap til å avklare meldinger, undersøke barnets 
omsorgssituasjon samt iverksette og følge opp nødvendige tiltak, så vel hjelpetiltak som 
tvangstiltak etter barnevernlovens bestemmelser 
-Kan anvende faglig kunnskap og arbeide tverrfaglig 
 
Generell kompetanse 
-Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i sammensatte og konfliktfylte situasjoner 
med utgangspunkt i barnets beste 
-Kjenner til ulike menneskesyn og sentrale verdier i arbeid med barn og familier 
-Kan planlegge, gjennomføre og lede tverrprofesjonelle møter 
-Kan reflektere kritisk over sin profesjonelle rolle i møte med andre instanser 
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Undervisnings‐ og læringsformer 

Undervisningen er organisert i forelesninger, seminarer, basisgruppeundervisning og 
ferdighetstrening/simulering.  

Veiledningen benyttes til faglig refleksjon, seminarforberedelser og veiledning på 
arbeidskrav.   

 

Arbeidsomfang 

Høgskolen legger til rette for undervisning på høgskolen i gjennomsnitt 10-11 timer pr. uke. 
Studiet og undervisningen forutsetter at studentene er heltidsstudenter som arbeider i 
gjennomsnitt 40 timer pr. uke. Det individuelle studiearbeidet utgjør dermed i gjennomsnitt 
ca. 25-30 timer pr. uke -fordelt på følgende aktiviteter: Arbeid med obligatoriske 
innleveringsoppgaver og arbeidskrav, individuelt og i grupper, case-oppgaver mellom 
undervisninger, egenorganisert studiearbeid i grupper og selvstudier. 
 

Praksis 

Det er ingen veiledet praksis i emnet 
 

Arbeidskrav – vilkår for å avlegge eksamen 

Følgende arbeidskrav må være vurdert til godkjent etter nærmere beskrevne kriterier for å 
kunne fremstille seg til eksamen: 
 
-En gruppeoppgave på maks 3000 ord som leveres på læringsplattformen til fastsatt dato. Det 
gis veiledning på oppgaven i undervisning og tilbakemelding gis i seminar. 
-90 % tilstedeværelse på ferdighetstrening. Fravær på ferdighetstrening summeres for hver 
enkelt ferdighetsøvelse. Emnet består av flere ulike ferdighetsøvelser. 
 
Godkjente arbeidskrav er gyldige i samme periode som emnet. 
 

Eksamen 

Muntlig individuell eksamen av ca 40 minutters varighet. Studenten trekker et case. 
 
Hjelpemider: Utskrift av Barnevernloven og Forvaltningsloven vil være tilgjengelig for 
studenten. 
 
Karakterregel: A-F. 

 

Sensorordning 

Interne og eksterne sensorer 
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Vilkår for ny/utsatt eksamen 

 

Evaluering av emnet 

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og 
studieprogram. Dette emnet evalueres gjennom muntlige tilbakemeldinger i kullets time og 
skriftlig sluttevaluering. 
 
Resultatene behandles i programmøte, i kullets time og i programutvalg. Det utarbeides en 
evalueringsrapport hvor evalueringsresultatet oppsummeres med forslag til justeringer ved 
behov. Denne lagres i henhold til høgskolens kvalitetssystemer. 
 

Litteratur 

Oppdatert 07.12.2019 
 
Askeland, G. A. & O. Molven (2010). Dokument i klientarbeid: journalar, sosialrapportar og 
saksframstillingar i sosialt arbeid (6. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN ISBN 978-82-
05-39891-7. Hele boka (227 s). 
 
Bunkholdt, V. & I. Kvaran (2015). Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid. Oslo: 
Gyldendal ISBN/EAN: 9788205477179. Del 1 og del 2. (235 s) 
 
Christiansen, Ø., Bakketeig, E., Skilbred, D., Madsen, C., Havnen, K.J.S., Aarland, K. & 
Backe-Hansen, E. (2015). Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak. Uni Research 
Helse. Hentet fra 
https://www.bufdir.no/global/Forskningskunnskap_om_barnevernets_hjelpetiltak.pdf   (s. 38-
97) 
 
Christiansen, Ø. og B.K. Heggem (red.) (2016). Beslutninger i barnevernet. Oslo: 
Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02684-8. (261 s) 
 
Christiansen, Ø., Thomsen, E. A., & Hellem, V. (2012). Nå vet vi bedre hva vi gjør. 
Evaluering av hjelpetiltak i barnevernet - med tiltaksplaner som praktisk forankring. 
(Kommunesektorens organisasjon). Hentet fra 
http://www.ks.no/PageFiles/27810/Naavetvibedre.pdf 
 
Fekjær, H. O. (2016). Rus: bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie. (4. utg.). 
Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-49691-0, kap. 10-18, 21-23, 27-29. 
 
Isdal, P. (2018). Meningen med volden. 2. utg 1. opplag Oslo: Kommuneforlaget. ISBN 978-
82-446-2065-9. (278 s).  
 
Killén, K. & M. Olofsson, red. (2003). Det sårbare barnet: barn, foreldre og 
rusmiddelproblemer. Oslo: Kommuneforlaget ISBN 82-446-0883-8. Hele boka (195 s) 
 
Kvello, Ø. (2015). Barn i risiko: skadelige omsorgssituasjoner. 2. utgave. Gyldendal 
Akademisk. 978-82-05-45981-6. Kap 1-12. (576 s) 
 
Lorentzen, P. (2019). Mentalisering og barnevernet. En kritisk drøfting. Oslo: 
Universitetsforlaget. Kap. 1, 2, 7 og 10. 
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Skytte, M. (2019). Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. (3. utg.) Oslo: Gyldendal 
akademisk ISBN 978-82-0550-095-2. Del 1 ( s). 
 
Kompendium: 
Ellingsen, I.T & R.S. Østerhaug (red.) (2014). Barnevernets brennpunkt. Beslutningsgrunnlag 
og beslutninger. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02352-6. (21 s) Kap. 6: Barn og 
unges medvirkning i barnevernet (115-136) 
 
Hansen, Heidi Aarum (2013). Sammen om å skape respektfulle møter i det barnevernfaglige 
arbeidet. I Skjærbæk, E. & Lillemoen, L. (red). Verdi og verdighet. Etikk i praksis. Oslo: 
Cappelen Dam AS (15 s). 
 
Hansen, Heidi Aarum (2009) Å ta barns perspektiv - en studie om hva sosialarbeidere gjør for 
å ivareta barnet i situasjonen. Norges barnevern, nr. 4, (246 - 258) 
 
Anbefalt litteratur til kommunikasjonsseminar: 
For bachelor i barnevern 
DeJong, P & I.K. Berg (2005). Løsningsskapende samtaler. Oslo: Gyldendal Akademisk 
ISBN 82-05-33932-5 Kap 1-11: (11-298) (262 s) 
 
For bachelor i sosialt arbeid 
Øvreeide, H. (2009). Samtaler med barn: metodiske samtaler med barn i vanskelige 
livssituasjoner. (3. utg). Kristiansand: Høyskoleforlaget ISBN 978-82-7634-583-4. Hele boka 
(12-246) 
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Kode 
HOVBVP20320 

Navn på emnet (norsk) 

Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge 
 

Navn på emnet (engelsk) 

Studiepoeng 

15 

Ansvarlig avdeling 

Avdeling for helse – og velferd 

Emneansvarlig 

? 

Undervisningsspråk 

Norsk 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram 

Bachelor i barnevern 

Absolutte forkunnskaper 

Bestått alle eksamener i første studieår 

Anbefalte forkunnskaper 

Ingen 

Undervisningssemester 

4. semester (vår) 

Undervisningssted 

Praksisfeltet (varierer) 

Innhold 

Kandidatene har sin praksis på ulike praksissteder og innholdet vil derfor variere. Valg av 
innhold vil være styrt av de spesifikke læringsutbyttene som avtales mellom student, 
praksisveileder og Høgskolen. Disse læringsutbyttene forutsettes å bidra til at følgende 
læringsutbytter oppfylles: 
 

Studentens læringsutbytte ved bestått emne 

Det forventes at kandidaten etter endt praksis 
 
Kunnskap 
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-har kunnskap om ulike pedagogiske metoder og tiltak innenfor miljøterapeutisk og 
annet barnevernsfaglig arbeid 
-har kunnskap om familie og nettverksarbeid 
-har kunnskap om profesjonsetikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i 
barnevernsfeltet 
-har kjennskap til relevante fagdebatter, forsknings – og utviklingsarbeid 

 
Ferdigheter 
 

-kan anvende relevant lovverk, regelverk og veiledere 
-kan anvende aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse 
-kan utføre miljøterapeutisk arbeid 
-kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte 
med barn og familier 
-kan anvende faglig kunnskap fra barn og unge som del av grunnlaget for å sikre barn 
og unges deltakelse og medvirkning 
-kan anvende ny faglig kunnskap til fagutvikling, kvalitetsforbedring og 
tjenesteinnovasjon 

 
Generell kompetanse 
 

-kan planlegge, gjennomføre, begrunne, evaluere og dokumentere barnevernfaglig 
arbeid selvstendig og sammen med andre 
-har innsikt i egen forståelse, holdninger og verdier og betydningen av 
relasjonskompetanse i barnevernfaglig arbeid 
-kan dokumentere og formidle faglige vurderinger, muntlig og skriftlig 
-kan bruke kunnskaper og erfaringer til å undersøke, tilrettelegge, gjennomføre, 
dokumentere, analysere, vurdere og analysere barnevernsfaglig arbeid på en etisk og 
faglig forsvarlig måte 

 

Undervisnings‐ og læringsformer 

Hele emnet er basert på tildelt praksisplass. Kandidaten tildeles praksisveileder på 
praksisstedet. På praksisstedet avsettes det tid til veiledning tilsvarende 1 time pr uke. Til 
disse veiledningene har kandidaten ansvar for å levere veiledningsgrunnlag i god til før 
veiledningen. Disse veiledningen kommer i tillegg til den daglige og løpende veiledningen. 
Høgskolen oppnevner skoleveileder som følger opp kandidaten i praksisperioden. 
Skoleveilederen skal være delaktig i vurdering av kandidaten i samarbeid med 
praksisveilederen 

Arbeidsomfang 

12 uker. 10 uker på praksisstedet. Arbeidsuken på praksisstedet er til vanlig på 30 timer, men 
avvik kan forekomme som for eksempel ved medleverturnus. Perioden vil være på 12 uker for 
studenter som skal på utvekslingspraksis. 
 

Praksis 

Denne praksisperioden er på 12 uker, inkludert for – og etterarbeid. 
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Arbeidskrav – vilkår for å avlegge eksamen 

-Veiledningstimene må være gjennomført 
-Oppmøte må være innenfor gitte rammer  
-Skriftlig vurdering fra praksisveileder må være vurdert til bestått. Dette dokumentet signeres 
av skoleveileder, praksisveileder og kandidaten. 
-Kandidaten må levere et skriftlig refleksjonsnotat knyttet til en situasjon eller tema fra 
praksis. Dette notatet skal godkjennes av Høgskolen og kan omarbeides en gang.  

Eksamen 

Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått 
For å få praksisperioden bestått, må alle arbeidskrav være godkjente.  
Ved tvil om bestått praksis gjelder egne rutiner. Jfr. Generell del i denne studieplan om 
Praksis 
Ved vurdering til «Ikke bestått», må alle arbeidskrav avlegges på nytt. 

Sensorordning 

Praksisveileder og skoleveileder 
 

Vilkår for ny/utsatt eksamen 

Ved «Ikke bestått» må hele praksis gjennomføres på nytt 

Evaluering av emnet 

Kandidatene vurderer emnet muntlig i seminar i etterkant av praksisperioden 
 

Litteratur 
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Emne 8  
COURSE DESCRIPTION 
 

Code 
HOVFEL20020 
 

Course title (Norwegian) 
Digitalisering og tverrfaglig samarbeid i helse og velferdssektoren 
 

Course title (English) 
Digitalisation and interdisciplinary collaboration in health and welfare services 
 
ECTS credits 
10 ECTS 
 

Responsible faculty 
Health and welfare 
 

Person with course responsibility 
?Aleksander Vie 
 

Language of instruction 
English  
 
The course is affiliated to the following programme 
Bachelor in work and welfare, child welfare, social work, nursing and intellectual disability 
nursing. The course is open for international students within the same bachelor programmes.  
 
Required prerequisite knowledge 
 
Recommended previous knowledge 
 
Teaching semester 
4th semester 
 
Campus  
Campus Fredrikstad 
 
Content 
Digital aids and solutions at the structural level in health and welfare services 
Organising services cooperatively in the context of digitalisation 
The following service users are emphasised: 

‐ Children and young people 
‐ People who misuse drugs and people who experience mental health issues 
‐ People who have experienced violence and sexual abuse 
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Digitalisation and inclusion, equality and non-discrimination  
 

 
The student’s learning outcomes on passing the course 
Knowledge 

 Has broad knowledge about interdisciplinary, interprofessional and intersectoral 
collaboration and the organisation of such work, including opportunities and 
challenges 

 Has knowledge about different perspectives on digitalisation and coordination and 
organisation of health and welfare services 

 Has knowledge about ways of coordinating services, and work practices, which can 
contribute to improving and maintaining the standard of living and quality of life for 
children and young people, people who misuse drugs, people who experience mental 
health issues and people who have experienced violence and abuse 

 Has knowledge about how digitalisation of services can influence inclusion, equality 
and non-discrimination, in relation to gender, ethnicity, religion, disability, sexual 
orientation, gender identity, gender expression and age 

Skills 
 Can utilise scientific and professional knowledge to initiate and contribute to 

interdisciplinary, interprofessional and intersectoral collaboration 
 Can identify research literature, and evaluate the use of technology and digital 

solutions on an individual and structural level 

General competence 
 Has insigth into and can present risk factors and ethical issues related to digital 

solutions on an indiviual structural level 
 Can communicate their own perspectives and experiences in interactions with others, 

and can, through collaboration with others, contribute to the development of good 
practices in the field 

 
 
Teaching and learning methods 
Relevant learning methods: Digital methods like screencast and podcast, lectures, group 
activities, seminars, workshop. The students are organised in interdisciplinary groups 
appointed by the faculty, comprising Norwegian and international students.  
 
Each interdisciplinary group is offered three (3) supervision sessions. Two (2) supervision 
sessions will require students to attend in person on campus.  
 
 
Workload 
Expected study effort in the course is 260 hours. 
 
Practical training/internship 
No practical training in this course. 
 
Coursework requirements – conditions for taking the exam 
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Develop a group contract according to a specified template. The group contract must be 
delivered to the supervisor 24 hours before the second supervision session. 
 
Exam 

The interdisciplinary group, max 8 students, will develop a semester paper. Max 3000 words 
excluding the reference list. Grading system: pass/fail. 

Examiners 
Two internal examinators. 
 
Conditions for resit/rescheduled exams 
 
Course evaluation 
Feedback from our students is vital in order for us to be able to offer best possible courses and 
study programmes. The following forms of evaluation are used for this course:  

‐ Continuous evaluation with reference group 
‐ Final evaluation 

The results are considered in a programme council. 
 

Reading list 
Bjørkquist, C., & Hansen, G. V. (2017). Samproduksjon med pårørende til personer med ROP‐lidelser. Tidsskrift 

for omsorgsforskning, 3(3), 194‐203. (In Norwegian) 
 
Bjørkquist, C., & Hansen, G. V. (2018). Coordination of services for dual diagnosis clients in the interface 

between specialist and community care. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 11, 233‐243.  
doi:https://doi.org/10.2147/JMDH.S157769  

 
Lupton, D. (2018) Digital Health: Critical and Cross‐Disciplinary Perspectives. UK: Routledge. 

Ramsdal, H., & Hansen, G. V. (2016). The organisation of local mental health services in Norway. Evidence & 
Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 13(4), 605‐622.  
doi:http://dx.doi.org/10.1332/174426416X14715382995623. 

At the start of the semester an update of publications from the ROPIT-project will be 
published.  
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COURSE DESCRIPTION 
 
Code 
HOVFEL201200 
 
Course title (Norwegian) 
Komparative velferdssystemer 
 
Course title (English) 
Comparative welfare systems 
 
ECTS credits 
5 ECTS 
 

Responsible faculty 
Health and Welfare 
 
Person with course responsibility 
? Anne Glømmen? 
 

Language of instruction 
English 
 
The course is affiliated to the following programme 
Bachelor in work and welfare, child welfare, social work, nursing and intellectual disability 
nursing. The course is open for international students within the same bachelor programmes.  
 
Required prerequisite knowledge 
 
Recommended previous knowledge 
 
Teaching semester 
4th semester 
 
Campus 
Fredrikstad 

 
Content 

 Welfare systems 
 Current debates on the challenges in the welfare state  
 Different systems’ ways of dealing with challenges  
 The following service users are emphasized in the module: 

o Children and young people  
o People who misuse drugs and people who experience mental health issues 
o People who have experienced violence and sexual abuse 

 Digitalisation and inclusion, equality and non-discrimination 
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 The future of welfare 

The student’s learning outcomes on passing the course 
Knowledge 

 Has knowledge about different welfare systems with emphasis on the Nordic model  
 Has knowledge about division of responsibility and labour in welfare provision, 

including the roles of voluntary and commercial agencies 
 Can acquire updated knowledge relating to current debates on the development of the 

welfare state 

Skills 
 Can identify, evaluate and reference relevant literature on challenges relating to 

welfare policy, and relate this to a relevant research question 
 Can reflect upon social inequality and inclusion 

General competence 
 Has knowledge of the relationships between health, education, work and standard of 

living 
 Can present the differences and  similarities between different welfare systems 

 
Teaching and learning methods 
 
Relevant learning methods: Digital methods like screencast and podcast, lectures, group 
activities, seminars, workshop. The students are organised in interdisciplinary groups 
appointed by the faculty, comprising Norwegian and international students. 

Each group is offered two (2) supervision sessions in relation to producing an audio file. 

Workload 
Expected study effort in the course is 130 hours. 
 
Practical training/internship 
No practical training in this course. 
 
Coursework requirements – conditions for taking the exam 
Develop a group contract according to a specified template. The group contract must be 
delivered to the supervisor 24 hours before the first supervision session. 
 
Exam 
An audio file lasting 10 – 15 minutes. The audio file should reflect the groups’ discussion of 
issues relating to social inequality and inclusion in different welfare systems. Grading system: 
pass/fail. 

 
Examiners 
Two internal examinators. 
 
Conditions for resit/rescheduled exams 
A new audio file lasting 10 – 15 minutes based on a new discussion in the same 
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interdisciplinary group. 
 
Course evaluation 
Feedback from our students is vital in order for us to be able to offer best possible courses and 
study programmes. The following forms of evaluation are used for this course:  

‐ Continuous evaluation with reference group 
‐ Final evaluation 

The results are considered in a programme council. 
 
Reading list 
Castles, F. G., Pierson, C., & Naumann, I. K. (2014). The Welfare state reader (3rd ed.). 

Cambridge: Polity. Utvalgte kapitler.  
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COURSE DESCRIPTION 
 
Code 
HOVFEL20220? 
 
Course title (Norwegian) 
Personsentrert samhandling 
 

Course title (English) 
Person centred collaboration  
 
ECTS credits 
5 ECTS 
 
Responsible faculty 
Health and Welfare 
 

Person with course responsibility 
? Camilla Anker-Hansen 
 
Language of instruction 
English  
 
The course is affiliated to the following programme 
Bachelor in work and welfare, child welfare, social work, nursing and intellectual disability 
nursing. The course is open for international students within the same bachelor programmes.  
 
Required prerequisite knowledge 
? 
 
Recommended previous knowledge 
? 
 
Teaching semester 
4th semester 

 
Campus 
Fredrikstad 
 
Content      

 Person centred approaches  
 Service user involvement  
 Service collaboration based on person centred approaches  
 The following service users are emphasised: 

o Children and young people  
o People who misuse drugs and people who experience mental health issues 
o People who have experienced violence and sexual abuse 

422



UTKAST STUDIEPLAN 2020 BACHELOR BARNEVERN  

 

 Digitalisation and inclusion, equality and non-discrimination 
 Service improvement work 

 
The student’s learning outcomes on passing the course 
Knowledge 

 Has knowledge about person centred approaches 
 Has knowledge of service user involvement 

Skills 
 Can identify, evaluate and reference relevant literature on person centred collaboration 

and improvement of services, and relate this to a relevant research question 
 Can reflect upon social inequality and inclusion 

General competence 
 Can plan and present a service improvement project focusing on user involvement  

 
Teaching and learning methods 
Relevant learning methods: Digital methods like screencast and podcast, lectures, group 
activities, seminars, workshop. The students are organised in interdisciplinary groups 
appointed by the faculty, comprising Norwegian and international students. 

Each group is offered two (2) supervision sessions in relation to producing an audio file. 

Workload 
Expected study effort in the course is 130 hours. 
 

Practical training/internship 
No practical training in this course. 
 
Coursework requirements – conditions for taking the exam 
Develop a group contract according to a specified template. The group contract must be 
delivered to the supervisor 24 hours before the first supervision session. 
 
Exam 
An audio file lasting 10 – 15 minutes. The audio file should reflect the groups’ discussion of 
issues relating to person centred practice, social inequality and inclusion in service 
improvement work. Grading system: pass/fail. 
 
Examiners 
Two internal examinators. 
 
 
Conditions for resit/rescheduled exams 
A new audio file lasting 10 – 15 minutes based on a new discussion in the same 
interdisciplinary group. 
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Course evaluation 
Feedback from our students is vital in order for us to be able to offer best possible courses and 
study programmes. The following forms of evaluation are used for this course:  

‐ Continuous evaluation with reference group 
‐ Final evaluation 

The results are considered in a programme council. 
 
Reading list 
McCormack, B. & McCance, T. (2017). Underpinning principles of person-centred practice. 
In McCormack, B. & McCance (ed), Person-Centred Practice in Nursing and Health Care. 
Theory and Practice. Oxford: Wiley Blackwell. (23 p.) 
McCance, T. & McCormack, B. (2017). The person-centred practice framework. In 
McCormack, B. & McCance (ed), Person-Centred Practice in Nursing and Health Care. 
Theory and Practice. Oxford: Wiley Blackwell. (31 p.) 
Glasby, J. (2017). Person-centred approaches: a policy perspective. In McCormack, B. & 
McCance (ed), Person-Centred Practice in Nursing and Health Care. Theory and Practice. 
Oxford: Wiley Blackwell. (10 p.) 
Manley, K. (2017). An overview of practice development. In McCormack, B. & McCance 
(ed), Person-Centred Practice in Nursing and Health Care. Theory and Practice. Oxford: 
Wiley Blackwell. (17 p.) 
McCormack, B. & Dewing, J. (2017). Creating flourishing workplaces. In McCormack, B. & 
McCance (ed), Person-Centred Practice in Nursing and Health Care. Theory and Practice. 
Oxford: Wiley Blackwell. (12 p.) 
Lieshout, F.V. (2017). Navigating organisational change: being a person-centred facilitator. In 
McCormack, B. & McCance (ed), Person-Centred Practice in Nursing and Health Care. 
Theory and Practice. Oxford: Wiley Blackwell. (11 p.) 
Solman, A. & Wilson, V. (2017). Person-centred health services for children. In McCormack, 
B. & McCance (ed), Person-Centred Practice in Nursing and Health Care. Theory and 
Practice. Oxford: Wiley Blackwell. (12 p.) 
Karlson, B. & Borg, M. (2017). Person-centredness, recovery and user involvement in mental 
health services. In McCormack, B. & McCance (ed), Person-Centred Practice in Nursing and 
Health Care. Theory and Practice. Oxford: Wiley Blackwell. (10 p.) 
Dickson, C. (2017). Person-centred community nursing. In McCormack, B. & McCance (ed), 
Person-Centred Practice in Nursing and Health Care. Theory and Practice. Oxford: Wiley 
Blackwell. (12 p.) 
McCance, T. & McCormack, B. (2017). A considered reflection and re-presenting the person-
centred practice framework. In McCormack, B. & McCance (ed), Person-Centred Practice in 
Nursing and Health Care. Theory and Practice. Oxford: Wiley Blackwell. (6 p.) 
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COURSE DESCRIPTION 
 
Code 
HOVFEL20320? 
 
Course title (Norwegian) 
Digitale muligheter innen helse og velferd 
 
Course title (English) 
Digital opportunities in health and welfare  
 
ECTS credits 
5 ECTS 
 
Responsible faculty 
Health and Welfare 
 

Person with course responsibility 
?Camilla Gjellebæk 
 

Language of instruction 
English 
 
The course is affiliated to the following programme 
Bachelor in work and welfare, child welfare, social work, nursing and intellectual disability 
nursing. The course is open for international students within the same bachelor programmes.  
 
 
Required prerequisite knowledge 
? 
 
Recommended previous knowledge 
? 
 
Teaching semester 
4th semester 
Campus 
Fredrikstad 
 
Content 

 Digital aids and solutions for patients and service users  
 Innovation and service improvement work  
 The following service users are emphasized in the module: 

o Children and young people  
o People who misuse drugs and people who experience mental health issues 
o People who have experienced violence and sexual abuse 

 Digitalisation and inclusion, equality and non-discrimination  

425



UTKAST STUDIEPLAN 2020 BACHELOR BARNEVERN  

 

 

The student’s learning outcomes on passing the course 
Knowledge 

 Has knowledge about digital aids and solutions in health and welfare services  
 Has knowledge about how digital aids and solutions can be utilised to support service 

user’s resources, and experience of mastery and competencies 

Skills 
 Can identify, evaluate and reference relevant literature on challenges relating to the 

use of digital aids, and  relate this to a relevant research question 
 Can reflect upon social inequality and inclusion 

General competence 

 Has knowledge of digital aids and methods relating to digital innovation, 
implementation and service improvement 

Teaching and learning methods 
Relevant learning methods: Digital methods like screencast and podcast, lectures, group 
activities, seminars, workshop. The students are organised in interdisciplinary groups 
appointed by the faculty, comprising Norwegian and international students. 
 
Workload 
Expected study effort in the course is 130 hours. 
 
Practical training/internship 
No practical training in this course. 
 
Coursework requirements – conditions for taking the exam 
Develop a group contract according to a specified template. The group contract must be 
delivered to the supervisor 24 hours before the first supervision session. 
 
Exam 
An audio file lasting 10 – 15 minutes. The audio file should reflect the groups’ discussion of 
issues relating to social inequality and inclusion in digital innovation processes. Grading 
system: pass/fail. 
 
Examiners 
Two internal examinators. 
 
 
Conditions for resit/rescheduled exams 
A new audio file lasting 10 – 15 minutes based on a new discussion in the same 
interdisciplinary group. 

 
Course evaluation 
Feedback from our students is vital in order for us to be able to offer best possible courses and 
study programmes. The following forms of evaluation are used for this course:  
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‐ Continuous evaluation with reference group 
‐ Final evaluation 

The results are considered in a programme council. 
 
 
Reading list 
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EMNEBESKRIVELSER 3. år 

Kode 

HOVBVP30120 

Navn på emnet (norsk) 

Psykisk helsearbeid med barn og unge- barnevernfaglig fordypning 

Navn på emnet (engelsk) 

Mental health care for children and youth – child welfare 

Studiepoeng 

15 studiepoeng 

Ansvarlig avdeling 

Avdeling for helse- og velferd  

Emneansvarlig 

Petter Arvesen 

Undervisningsspråk 

Norsk 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram 

Bachelor i barnevern 

Absolutte forkunnskaper 

Bestått 1. og 2. studieår. 

Anbefalte forkunnskaper 

Ingen utover deltakelse i studiets foregående emner. 

Undervisningssemester 

Høst 2022 

Undervisningssted 

Fredrikstad 
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Innhold 

 Psykisk helse som et tverrfaglig kunnskapsområde og praksisfelt.  

 Hva kan fremme barn og unges psykiske helse 

 Hva kan styrke barn og unges opplevelser av egenverd og livskraft 

 Rusproblematikk og konsekvenser av ulike former for rusbruk  

 Hvordan bistå i prosesser som utvikler opplevelser av sammenheng, muligheter for å 
mestre hverdagens utfordringer og bidra til å skape inkluderende fellesskap omkring 
barn og unge 

 Fokus både på forhold ved det enkelte barnet eller ungdommen og på de 
samfunnsmessige sammenhenger som preger deres liv og hverdag 

 Forhold i samfunnet som skaper psykisk uhelse, bidrar til stigmatiseringsprosesser og 
risiko for sosial utstøting.  

 Kunnskap om arbeid i lokalsamfunn, skole og barnehage 

 Kunnskap om barn og unges bruk av digitale medier og arbeid med barn og unges 
psykisk helse på ulike digitale arenaer 

 Utvikling av kunnskap på tvers av faglige og profesjonelle grenser og  

 Forståelse for arbeid med innovative og brukerorienterte prosesser  

Studentens læringsutbytte ved bestått emne 

 
Kunnskap 
 

-Har bred kunnskap om rus, psykisk helse og problemskapende sammenhenger, 
uttrykk og konsekvenser. 
-Har kunnskap om sammenhenger mellom psykisk helse, utdanning, arbeid, 
sosioøkonomiske faktorer, levekår, både ovenfor enkeltpersoner og grupper i 
samfunnet.  
-Har kjennskap til relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid innen psykisk 
helsearbeid rettet mot barn og unge. 
-Har digital kompetanse og kan bruke egnet teknologi i kontakt og oppfølging av barn 
og unge både på individ- og systemnivå. 

 
Ferdigheter 

-Kan anvende digitale verktøy og relevant teknologi tilpasset og systematisk i arbeid 
med barn og unge.  
-Kan planlegge forebyggende og helsefremmende arbeid på arenaer der barn og unge 
oppholder seg.  
-Kan anvende faglig kunnskap til fagutvikling, kvalitetsforbedring og 
tjenesteinnovasjon.   
 

 
Generell kompetanse 

-Kan planlegge, gjennomføre, begrunne og dokumentere barnevernsfaglig arbeid 
selvstendig og sammen med andre.   
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-Kan identifisere, analysere og formidle barnevernsfaglige problemstillinger.   
 

 

Undervisnings‐ og læringsformer 

Undervisningen vil bestå av forelesninger, seminarer og ferdighetstrening. Veiledning vil bli 
gitt i grupper.  
 

Arbeidsomfang 

Høgskolen legger til rette for en samlet undervisning på i gjennomsnitt 10-11 timer pr. uke. 
Studiet og undervisningen forutsetter at studentene er heltidsstudenter som arbeider i 
gjennomsnitt 40 timer pr. uke. Det individuelle studiearbeidet utgjør dermed i gjennomsnitt 
ca. 25-30 timer pr. uke fordelt på følgende aktiviteter: Arbeid med obligatoriske 
innleveringsoppgaver og arbeidskrav, individuelt og i grupper, egenorganisert studiearbeid i 
grupper og selvstudier. 
 

Praksis 

 

Arbeidskrav – vilkår for å avlegge eksamen 

-Muntlig presentasjon av gruppeoppgave. 
Oppgave i gruppe med en presentasjon for en felles diskusjon i kullet av en aktuell debatt fra 
barnevernsfeltet. 

 
-Deltakelse i workshop  
Workshop om praktisk myndiggjørende utviklingsarbeid med barn og unge.  

 
 

Eksamen 

 
Individuell hjemmeoppgave. 
Oppgave innenfor selvvalgt tema som er relevant for barn og unges psykiske helsesituasjon 
eller for arbeidet med barn og unges psykiske helse.   
Maks 2000 ord. 
 
Bestått / ikke-bestått  

Sensorordning 

Intern sensur 
 

Vilkår for ny / utsatt eksamen 
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Evaluering av emnet 

 
Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og 
studieprogram. Dette emnet evalueres gjennom muntlige tilbakemeldinger i kullets time og 
skriftlig sluttevaluering. 
 
Resultatene behandles i programmøte, i kullets time og i programutvalg. Det utarbeides en 
evalueringsrapport hvor evalueringsresultatet oppsummeres med forslag til justeringer ved 
behov. Denne lagres i henhold til høgskolens kvalitetssystemer. 
 

Litteratur 

 
Bjaarstad, S., Trane, K., Hatling, T., & Reinertsen, S. (2014). Nye trender innen arbeid og 
psykisk helse - sett i sammenheng med recovery. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, (03), 
232-240. 
Fergie, G., Hunt, K., & Hilton, S. (2016). Social media as a space for support: Young adults' 
perspectives on producing and consuming user-generated content about diabetes and mental 
health. Social Science & Medicine, 170, 46-54. 
Follesø, R., Halås, C., & Anvik, C. (2016). Sett, hørt og forstått? : Om profesjonelle møter 
med unge i sårbare livssituasjoner. Oslo: Universitetsforl. 
Fossum, S., Vis, S., Rustad, K., Lauritzen, C., & Ottosen, A. (2015). Samhandling mellom 
barnevern og psykisk helsevern for barn og unge ; en litteraturgjennomgang. Tidsskriftet 
Norges Barnevern, 92(4), 282-297. 
Førde, S. (2017). Det tar en landsby å oppdra et barn ; oppvekstmiljøets betydning for enslige 
mindreårige flyktningers navigering mot opplevelsen av psykisk helse og resiliens. Tidsskrift 
for Psykisk Helsearbeid, 14(2), 145-155. 
Hertz, S., & Nielsen, J. (2011). Fra recovery til discovery : Børns og unges udvikling som et 
fælles anliggende. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid (trykt Utg.)., 8(2011)nr 4, 334-344. 
Hilmarsen, H., & Arnseth, H. (2017). Livet på Instagram ; ungdoms digitale forlengelser av 
sosiale relasjoner og vennskap. Tidsskrift for Ungdomsforskning [elektronisk Ressurs], 17, 3-
23. 
Kobro, Lars Ueland. (2018). La Oss Gjøre Det Sammen! Håndbok I Lokal Samskapende 
Sosial Innovasjon. 
Larsen, M. (2011). Skolen som arena for helsefremmende og forebyggende arbeid relatert til 
psykisk helse hos ungdom. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 8(1), 24-34. 
Shelby‐Caffey, C., Úbéda, E., & Jenkins, B. (2014). Digital Storytelling Revisited. Reading 
Teacher, 68(3), 191-199. 
Waksvik, G. (2011). Psykiske helseplager, adferdsproblemer og rusbruk. Rus & Samfunn, 
(04), 6-7. 
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Kode 

HOVBVP30220 

Navn på emnet (norsk) 

Praksis 3 Barnevernfaglig fordypning i praksis 
 

Navn på emnet (engelsk) 

Studiepoeng 

15 

Ansvarlig avdeling 

Avdeling for helse – og velferd 

Emneansvarlig 

? 

Undervisningsspråk 

Norsk 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram 

Bachelor i barnevern 

Absolutte forkunnskaper 

Bestått eksamen i alle emner i 2. studieår 

Anbefalte forkunnskaper 

Ingen 

Undervisningssemester 

Høst 2022 

Undervisningssted 

Praksisfeltet (varierer) 

Innhold 

Kandidatene har sin praksis på ulike praksissteder og innholdet vil derfor variere. Valg av 
innhold vil være styrt av de lokale læringsutbyttene som avtales mellom student, 
praksisveileder og Høgskolen. For 1. linje praksis gjelder operasjonaliserte læringsutbytter 
utarbeidet av Høgskolen og praksisfeltet. Disse læringsutbyttene forutsettes å bidra til at 
følgende læringsutbytter oppfylles: 

Studentens læringsutbytte ved bestått emne 

Kunnskap 
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-har kunnskap om ulike pedagogiske metoder og tiltak innenfor miljøterapeutisk og 
annet barnevernsfaglig arbeid 
-har kunnskap om familie og nettverksarbeid 
-har kunnskap om profesjonsetikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i 
barnevernsfeltet 
-har kjennskap til relevante fagdebatter, forsknings – og utviklingsarbeid 

 
Ferdigheter 
 

-kan anvende relevant lovverk, regelverk og veiledere 
-kan anvende aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse 
-kan utføre miljøterapeutisk arbeid 
-kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte 
med barn og familier 
-kan anvende faglig kunnskap fra barn og unge som del av grunnlaget for å sikre barn 
og unges deltakelse og medvirkning 
-kan anvende ny faglig kunnskap til fagutvikling, kvalitetsforbedring og 
tjenesteinnovasjon 

 
Generell kompetanse 
 

-kan planlegge, gjennomføre, begrunne, evaluere og dokumentere barnevernfaglig 
arbeid selvstendig og sammen med andre 
-har innsikt i egen forståelse, holdninger og verdier og betydningen av 
relasjonskompetanse i barnevernfaglig arbeid 
-kan dokumentere og formidle faglige vurderinger, muntlig og skriftlig 
-kan bruke kunnskaper og erfaringer til å undersøke, tilrettelegge, gjennomføre, 
dokumentere, analysere, vurdere og analysere barnevernsfaglig arbeid på en etisk og 
faglig forsvarlig måte 

 

Undervisnings‐ og læringsformer 

Hele emnet er basert på tildelt praksisplass. Kandidaten tildeles praksisveileder på 
praksisstedet. På praksisstedet avsettes det tid til veiledning tilsvarende 1 time pr uke. Til 
disse veiledningene har kandidaten ansvar for å levere veiledningsgrunnlag i god til før 
veiledningen. Disse veiledningen kommer i tillegg til den daglige og løpende veiledningen. 
Høgskolen oppnevner skoleveileder som følger opp kandidaten i praksisperioden. 
Skoleveilederen skal være delaktig i vurdering av kandidaten i samarbeid med 
praksisveilederen 
 

Arbeidsomfang 

Praksis 

Denne praksisperioden er på 14 uker, inkludert for – og etterarbeid. 
Arbeidsuken på praksisstedet er til vanlig på 30 timer, men avvik kan forekomme som for 
eksempel ved medleverturnus 

Arbeidskrav – vilkår for å avlegge eksamen 

-Gjennomført obligatorisk veiledning på praksisstedet 
-Oppmøte innenfor gitte rammer 
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-Skriftlig vurdering fra praksisveileder må være vurdert til bestått. Dette dokumentet signeres 
av skoleveileder, praksisveileder og kandidaten. 
-Kandidaten må levere et skriftlig refleksjonsnotat på maks 2000 ord knyttet til en situasjon 
eller tema fra praksis. Dette notatet skal godkjennes av Høgskolen og kan omarbeides en 
gang.  
  

Eksamen 

Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått 
Alle arbeidskravene må være godkjent. Dersom dette ikke er tilfelle må emnet gjennomføres 
på nytt. 
Ved tvil om bestått praksis gjelder egne rutiner. Se praksisheftet, generell del. Ved vurdering 
til «Ikke bestått», må alle arbeidskrav avlegges på nytt. 

Sensorordning 

Praksisveileder og skoleveileder 

Vilkår for ny/utsatt eksamen 

Ved Ikke bestått må hele praksis gjennomføres på nytt 

Evaluering av emnet 

Kandidatene vurderer emnet muntlig i seminar i etterkant av praksisperioden 

Litteratur 
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Kode 

HOVBVP30320 

Navn på emnet (norsk)  

Vitenskapsteori og forskningsmetoder - Prosjektarbeid 

 

Navn på emnet (engelsk) 

Philosophy of science and research methods – Project work 

 

Studiepoeng 

30 stp 
 

Ansvarlig avdeling 

Avdeling for helse – og velferd 

Emneansvarlig 

Gudrun Brottveit og Lilliana Del Busso 

Undervisningsspråk 

Norsk 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram 

Bachelor i barnevern 

Absolutte forkunnskaper 

Bestått eksamen i alle emner i 1. og 2. studieår 
 

Anbefalte forkunnskaper 

Ingen utover deltakelse i studiets foregående emner. 
 

Undervisningssemester 

Vår 2023 

Undervisningssted 

Fredrikstad 

Innhold 

Emnet tar utgangspunkt i at alle former for profesjonelt arbeid springer ut av et vitenskapelig 
grunnsyn og utvikles på bakgrunn av forskning og fagutvikling. Hensikten med emnet er å 
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vise at vitenskapsteori og forskningsmetode ikke bare er forbeholdt forskere og vitenskapelig 
virksomhet. Det er en etterspurt kunnskap, både i høyere utdanning og offentlig sektor.  
Vitenskapsteorien stiller seg kritisk spørrende til etablerte sannheter, hvilke forutsetninger 
som må være til stede for å oppnå forståelse, og hva som gjør kunnskapsutvikling mulig. 
Samtidig understreker vitenskapsteorien at kunnskap sjelden kan gi oss eksakte svar på det vi 
søker å forstå, men økt kunnskap bringer opp stadig nye spørsmål og kunnskapsbehov. 
Vitenskapsteori er derfor en viktig del av grunnlaget for å forstå vitenskapelig aktivitet, og det 
påvirker utøvelsen av ulike forskningspraksiser. Samtidig stimulerer vitenskapsteorien vår 
evne til å innta en spørrende og kritisk holdning til det vitenskapelige grunnlaget for praksis.  

Metodekunnskap er et viktig redskap for å samle inn ulike typer data, arbeide systematisk og 
målrettet med faglige og praksisnære problemstillinger, og videreutvikle kunnskap om sosiale 
fenomener. Emnet gir derfor en innføring i kvalitativ og kvantitativ metodologi, det vil si 
forskningsdesign, forskningsprosess, forskningsetikk og dataanalysemetoder. Emnet 
vektlegger hva det innebærer å arbeide forskningsrelatert, med fokus på studenters anvendelse 
av forskningsmetode i eget arbeid (prosjektarbeid). Gjennom dette emnet skal studenten bli i 
stand til å planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid, relatert til problemstillinger fra 
praksisfeltet eller barnevernspedagogutdanningens fagområder. Resultatene fra prosjektet skal 
presenteres og drøftes i relasjon til aktuell barnevernfaglig teori.  

 

Studentens læringsutbytte ved bestått emne –  

 

Kunnskap 
-har bred kunnskap om vitenskapsteoretiske hovedretninger 
-har bred kunnskap om de mest anvendte kvalitative og kvantitative 
forskningsmetodene for innsamling av data 
-har kunnskap om sammenhengen mellom vitenskapsteori og forskningsmetode 
-har kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsdesign  
-har bred kunnskap om og forståelse for forskningsprosess og forskningsetikk 
-har kunnskap om dataanalysemetoder 
-har kjennskap til hvordan kunnskap utvikles og forstås 
-har kjennskap til relevante fagdebatter og forsknings- og utviklingsarbeid 
-har kjennskap til etablerte retningslinjer for akademisk skriving 
 
 

Ferdigheter 
-kan gjøre rede for ulike vitenskapsteoretiske grunnsyn  
-kan planlegge datainnsamling ved bruk av kvalitative og/eller kvantitative 
forskningsmetoder 
-kan begrunne valg av forskningsmetode for innsamling av data  
-kan identifisere og belyse forskningsetiske problemstillinger og dilemmaer i egne 
prosjekter 
-kan redegjøre for forskningsprosessen  
-kan tolke og analysere egne innsamlede data 
-kan gjøre bruk av forskningsbasert kunnskap (egen og andres) i forbindelse med 
drøfting av en barnevernfaglig problemstilling 
-kan gjøre bruk av relevante fagdebatter og forsknings- og utviklingsarbeid i eget 
prosjektarbeid 
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-kan anvende etablerte retningslinjer for akademisk skriving 
 
 

Generell kompetanse 
            - kan anvende vitenskapsteori og forskningsmetode i planlegging av et prosjektarbeid 

 - kan kritisk vurdere og gjøre bruk av forskningslitteratur i planlegging av eget     
prosjektarbeid 
-kan gjøre bruk av vitenskapsteori og forskningsmetode i eget prosjektarbeid 
-kan gjennomføre et forskningsrelatert prosjektarbeid på en etisk forsvarlig måte 
-kan dokumentere og formidle forskningsresultater og faglig kunnskap med relevans 
for barnevernsfeltet 
-kan anvende metodologisk kunnskap på en kritisk og vitenskapelig måte  
 

Undervisnings‐ og læringsformer 

Forelesninger og seminarer, blant annet refleksjonsseminar på bakgrunn av praksiserfaringer.  

Emnet vektlegger vitenskapsteori, forskningsmetoder og akademisk skriving, samt veiledning 
i forbindelse med gjennomføring av et selvstendig prosjektarbeid. Det skal gjennomføres 5 
veiledningstimer i løpet av prosjektarbeidet. 

 

Arbeidsomfang 

Høgskolen legger til rette for en samlet undervisning på i gjennomsnitt 10-11 timer pr. uke. 
Studiet og undervisningen forutsetter at studentene er heltidsstudenter som arbeider i 
gjennomsnitt 40 timer pr. uke. Det individuelle studiearbeidet utgjør dermed i gjennomsnitt 
ca. 25-30 timer pr. uke fordelt på følgende aktiviteter: Arbeid med obligatoriske 
innleveringsoppgaver og arbeidskrav, individuelt og i grupper, egenorganisert studiearbeid i 
grupper og selvstudier. 

Praksis 

Ingen praksis i emnet. 
 

Arbeidskrav – vilkår for å avlegge eksamen 

Studentene, som arbeider individuelt eller i grupper på inntil 2 personer, skal planlegge og 
fremlegge en skisse for eget prosjektarbeid som skal gjennomføres i siste studieemne i 3. år. 

Tema for prosjektarbeidet skal være knyttet til problemstillinger relevant for bachelorstudiet.  
Studenten må ha gjennomført og fått godkjent arbeidskravet. 
 
 

Eksamen 

Prosjektoppgave - gjennomføres  individuelt eller i gruppe på to studenter.  Det er krav om at 

prosjektarbeidet baseres på faglitteratur. Kravet om informert samtykke og lovens krav om 

personvern skal følges når studentene skriver/gjennomfører prosjektoppgaven. Der data skal 
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samles inn med deltagere skal samtykkeskjemaer, informasjonsskriv, intervjuguider og 

meldeskjema til NSD godkjennes av veileder før det sendes ut.  

Karakterregel A-F. 

Sensorordning 

Intern og ekstern sensor 

Vilkår for ny/utsatt eksamen 

Det er kun studenter som får «ikke bestått» resultat som kan levere omarbeidet versjon av 
prosjektoppgaven til sensur én gang. Omarbeidet oppgave leveres innen 1. november samme år. 

Evaluering av emnet 

Emnet evalueres ved bruk av spørreskjema. 

Litteratur 
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Bachelor i barnevern med kommentarer fra 
Raaheim 

Vedlagt er emnebeskrivelser for emne 
Emne 1- Barnevernspedagogen – en innføring i faget og yrket, 15 stp. 
Emne 2- Barnevernspedagogen i velferdssamfunnet, 15 stp. 
Emne 3- Praksis 1: Mentorskap i flerkulturell kontekst, 10 stp. 
Emne 4- Barnevernspedagogens samfunnsmandat med fordypning i juss og kritisk refleksjon, 
20 stp. 

Vi ønsker en vurdering av sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelser, innhold og 
vurderingsformer 

Innholdsfortegnelse 

Emne 1- Barnevernspedagogen – en innføring i faget og yrket, 15 stp. ………………….. 2 
Emne 2- Barnevernspedagogen i velferdssamfunnet, 15 stp. ……………………………... 6 
Emne 3- Praksis 1: Mentorskap i flerkulturell kontekst, 10 stp. …………………………..10 
Emne 4- Barnevernspedagogens samfunnsmandat med fordypning i juss og kritisk refleksjon, 
20 stp. ……………………………………………………………………………………...15 

Vedlegg 45
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EMNEBESKRIVELSER 1. år 
 
Kode 
Emne 1 
 

Navn på emnet (norsk) 

Barnevernspedagogen – en innføring i faget og yrket 
 

Navn på emnet (engelsk) 

The Child Welfare Worker - An introduction to the subject and the profession 
 

Studiepoeng 

15 

Ansvarlig avdeling 

Avdeling for helse og velferd 
 

Emneansvarlig 

Helén Graarud 
 

Undervisningsspråk 

Norsk 
 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram 

Obligatorisk emne i bachelorstudium i barnevern 
 

Absolutte forkunnskaper 

Ingen 
 

Anbefalte forkunnskaper 

Ingen 
 

Undervisningssemester 

Høst 2020 

Undervisningssted 

Fredrikstad 
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Innhold 

Emnet skal gi kandidaten innføring i sentrale områder ved barnevernsfaglig og 
sosialpedagogisk arbeid. Det legges vekt på å gi grunnleggende kunnskap om 
barnevernspedagogen som profesjonsutøver. Betydningen av holdninger, verdier og etisk 
refleksjon blir berørt. Sosiologiske og barnevernsfaglige begreper med betydning for faget og 
profesjonsutøvelsen blir gjennomgått. 
Det gis innføring i aktivtetsfaget som er en viktig del av barnevernspedagogutdanningen. Ved 
hjelp av systematisk framgangsmåte skal kandidaten planlegge og gjennomføre aktiviteter 
tilpasset barn og unge. I den forbindelsen arrangeres det et aktivitetsseminar med overnatting 
tidlig i semesteret. Det vil påløpe noen kostnader i forbindelse med turen/aktivitetsseminaret. 
I løpet av emnet får kandidaten innføring i de viktigste formkravene for akademisk skriving. 
 

Studentens læringsutbytte ved bestått emne 

 
Kunnskap 
 

har kunnskap om barn og barndom i historisk perspektiv og samtidsperspektiv 
har kunnskap om barnevernspedagogens samfunnsmandat 
kjenner til begrepene sosialisering, læring og danning 
kjenner til begrepene barnets beste, omsorg og omsorgssvikt 
kjenner til hva utviklingspsykologi er 
kjenner til barns rett til deltakelse og medvirkning 
har kunnskap om familie- og nettverksarbeid 
kjenner til urfolk, etniske minoriteter og flyktningers livssituasjoner og rettigheter 
kjenner til betydningen av faglig skjønn og skjønnsutøvelse 

 
Ferdigheter 
 

kan anvende en systematisk arbeidsmodell for å arbeide målrettet med barn, unge og 
familier 
kan arrangere aktiviteter for barn og unge 

 
Generell kompetanse 
 

har innsikt i ....og kan...yrkesetiske prinsipper og anvendelsen av disse 
har innsikt i ......betydningen av egen forforståelse, holdninger og verdier i 
barnevernsfaglig arbeid 
kan formidle fagstoff innenfor formkravene til akademisk skriving         ferdighet 

 
 

Undervisnings‐ og læringsformer 

Undervisningen vil bestå av forelesninger, seminarer og veiledning. Veiledning vil bli gitt i 
basisgrupper. Hensikten med veiledning er å oppøve studentenes egen refleksjonsevne slik at 
de blir i stand til å fungere som bevisste og reflekterte profesjonsutøvere. 
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Det skal gjennomføres to timer veiledning i basisgruppe i emnet. 
 
 

Arbeidsomfang 

Høgskolen legger til rette for en samlet teoriundervisning på i gjennomsnitt 10-11 timer pr. 
uke. Studiet og undervisningen forutsetter at studentene er heltidsstudenter som arbeider i 
gjennomsnitt 40 timer pr. uke. Det individuelle studiearbeidet utgjør dermed i gjennomsnitt 
ca. 25-30 timer pr. uke fordelt på følgende aktiviteter: Arbeid med obligatoriske 
innleveringsoppgaver og arbeidskrav, individuelt og i grupper, egenorganisert studiearbeid i 
grupper og selvstudier. 
 

Praksis 

Det er ingen praksis i emnet. 
 

Arbeidskrav – vilkår for å avlegge eksamen 

1. Gjennomføring av en planlagt aktivitet i gruppe og skriftlig oppgave. 
Det skal skrives en gruppeoppgave på maks 2000 ord som redegjør for aktiviteten på 
aktivitetsseminaret. Det gis tilbakemelding på arbeidskravet i seminar. Oppgaven vurderes til 
godkjent/ikke godkjent. Ikke godkjent oppgave kan omarbeides én gang. 
 
2. Individuell skriftlig oppgave.  
Innlevering av én individuell oppgave på 1000 ord innen gitt frist. Tilbakemelding på 
oppgaven gis av basisgruppeveileder. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ikke 
godkjent oppgave kan omarbeides én gang. 
 
3.Deltakelse i obligatorisk undervisning.  
Selvrapportering av fravær på læringsplattformen. 
 

Eksamen 

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. 
Ingen hjelpemidler tillatt. 
 
Karakterregel A-F. 
 

Sensorordning 

Interne sensorer 
 

Vilkår for ny/utsatt eksamen 

Det er tre muligheter for å kunne fremstille seg til ny/utsatt eksamen: 
 
1.Kandidaten har framstilt seg til ordinær eksamen og er vurdert til karakteren F. 
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2.Kandidaten har levert legeerklæring for fravær fra ordinær eksamen, og har fått denne 
godkjent (høgskolens regler for sykdom ved eksamen gjelder) 
3.Kandidaten har framstilt seg til ordinær eksamen og er vurdert til bestått, men ønsker å 
forbedre resultatet. 
 
 

Evaluering av emnet 

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og 
studieprogram. Dette emnet evalueres gjennom muntlige tilbakemeldinger i kullets time og 
skriftlig sluttevaluering. 
Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time. 
 
 

Litteratur 
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Kode 
Emne 2 
 

Navn på emnet (norsk) 

Barnevernspedagogen i velferdssamfunnet 
 

Navn på emnet (engelsk) 

The Child Welfare Worker in the welfare society 
 

Studiepoeng 

15 
 

Ansvarlig avdeling 

Avdeling for helse og velferd 
 

Emneansvarlig 

Helén Graarud 
 

Undervisningsspråk 

Norsk 
 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram 

Obligatorisk emne i bachelorstudium i barnevern 
 

Absolutte forkunnskaper 

Ingen 
 

Anbefalte forkunnskaper 

Ingen 
 

Undervisningssemester 

Høst 2020 

Undervisningssted 

Fredrikstad 
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Innhold 

Emnet henger nært sammen med og bygger videre på studiets første emne (Emne 1: 
Barnevernspedagogen – en innføring i faget og yrket). Velferdsstatens oppbygning og 
funksjon vil bli gjennomgått. Det gis en innføring i sosiale problemer og helseproblemer samt 
sentrale begrep som fattigdom, marginalisering og utenforskap. Arbeid i barnevernet og 
miljøterapeutisk arbeid i og utenfor institusjon er to svært sentrale områder for 
barnevernspedagogens yrkesutøvelse. Kandidaten blir presentert for barnevernets historie i 
Norge og barnevernets rolle og mandat i dagens samfunn. Videre gjennomgås grunnleggende 
prinsipper for miljøterapeutisk arbeid. Gjennom emnet får kandidaten kunnskap om risiko- og 
beskyttelsesfaktorer som har betydning for barn og unges utvikling. God kommunikasjon og 
relasjonskompetanse er nødvendige i barnevernspedagogens profesjonsutøvelse. Gjennom 
praktiske øvelser skal kandidaten i dette emnet trene på slike ferdigheter.  
 

Studentens læringsutbytte ved bestått emne 

 
Kunnskap 
 

-kjenner til velferdsstatens oppbygning og utvikling 
-kjenner til aktuelle helseproblemer og sosiale problemer i Norge 
-kjenner til aktuell helse- og sosialpolitikk, herunder familiepolitiske føringer 
-har kunnskap om barnevernets historiske utvikling i Norge 
-har kunnskap om barnevernets organisatoriske oppbygning og mandat 
-har kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer 
-har kunnskap om barnevernets ansvar for forebyggende og helsefremmende arbeid 
-kjenner til betydningen av flerfaglig og tverrfaglig innsats i arbeidet med familier i 
utsatte livssituasjoner 
- kunnskap om sentrale prinsipper for miljøterapeutisk arbeid 

 
Ferdigheter 
 

-kan anvende kommunikasjonsteori for å legge til rette for gode samtaler med barn og 
unge 
-kan anvende faglig kunnskap fra barn og unge som del av grunnlaget for å sikre barn 
og unges deltakelse og medvirkning 

 
Generell kompetanse 
 

-har innsikt i betydningen av relasjonskompetanse i barnevernfaglig arbeid 
-har innsikt i betydningen av kunnskapsbasert praksis i barnevernet 
-kan formidle sentralt fagstoff innenfor formkravene til akademisk skriving    ferdighet 

 

Undervisnings‐ og læringsformer 

Undervisningen vil bestå av forelesninger, seminarer, ferdighetstrening og veiledning. 
Veiledning vil bli gitt i basisgrupper. Hensikten med veiledning er å oppøve studentenes egen 
refleksjonsevne slik at de blir i stand til å fungere som bevisste og reflekterte 
profesjonsutøvere. 
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Det vil bli gjennomført ferdighetstrening i samtaler med barn. 
 
Det skal gjennomføres to timer veiledning i basisgruppe i emnet. 
 

Arbeidsomfang 

Høgskolen legger til rette for en samlet teoriundervisning på i gjennomsnitt 10-11 timer pr. 
uke. Studiet og undervisningen forutsetter at studentene er heltidsstudenter som arbeider i 
gjennomsnitt 40 timer pr. uke. Det individuelle studiearbeidet utgjør dermed i gjennomsnitt 
ca. 25-30 timer pr. uke fordelt på følgende aktiviteter: Arbeid med obligatoriske 
innleveringsoppgaver og arbeidskrav, individuelt og i grupper, egenorganisert studiearbeid i 
grupper og selvstudier. 
 

Praksis 

Det er ingen praksis i emnet.  INGEN!!! (praksis utenfor institusjonen, mener dere vel?) 
 

Arbeidskrav – vilkår for å avlegge eksamen 

1.Individuell skriftlig oppgave.  
Innlevering av én individuell oppgave på 1000 ord innen gitt frist. Tilbakemelding på 
oppgaven gis av basisgruppeveileder. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ikke 
godkjent oppgave kan omarbeides én gang. 
 
2.Ferdighetstrening. 
Deltakelse i ferdighetstrening i samtaler med barn. Det er krav om 90 % 
deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening. 
 
3.Deltakelse i obligatorisk undervisning.  
Selvrapportering av fravær på læringsplattformen. 
 

Eksamen 

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. 
Ingen hjelpemidler tillatt. 
 
Karakterregel A-F. 
 

Sensorordning 

Interne sensorer 
 

Vilkår for ny/utsatt eksamen 

Det er tre muligheter for å kunne fremstille seg til ny/utsatt eksamen: 
1.Kandidaten har framstilt seg til ordinær eksamen og er vurdert til karakteren F. 
2.Kandidaten har levert legeerklæring for fravær fra ordinær eksamen, og har fått denne 
godkjent (høgskolens regler for sykdom ved eksamen gjelder) 
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3.Kandidaten har framstilt seg til ordinær eksamen og er vurdert til bestått, men ønsker å 
forbedre resultatet. 
 
 

Evaluering av emnet 

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og 
studieprogram. Dette emnet evalueres gjennom muntlige tilbakemeldinger i kullets time og 
skriftlig sluttevaluering. 
Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time. 
 

Litteratur 
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Kode 
Emne 3  

Navn på emnet (norsk) 

Praksis 1: Mentorskap i flerkulturell kontekst 

Navn på emnet (engelsk) 

Practice 1: Mentoring in a multicultural context 

Studiepoeng 

10 

Ansvarlig avdeling 

Avdeling for helse og velferd 

Emneansvarlig 

Tina Gerdts-Andresen 

Undervisningsspråk 

Norsk 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram 

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnevern 

Absolutte forkunnskaper 

Ingen ut over opptak på Bachelorstudium i barnevern 
Se pkt. som omhandler vilkår for godkjenning som mentor 

Anbefalte forkunnskaper 

Ingen 

Undervisningssemester 

1. og 2. semester (høst og vår) 
 

Undervisningssted 

Fredrikstad 
 

Innhold 

Praksis 1: mentorskap i flerkulturell kontekst gjennomføres ved at studenten er mentor for et 
barn i alderen 8-12 år i perioden oktober-mai. Det er faste rammer rundt tiden mentor og barn er 
sammen. Mentoren skal, i samarbeid med barnet og dets foresatte, ta initiativ til ulike aktiviteter 
i samvær med barnet. Noen aktiviteter vil også være i fellesskap med andre mentorer og 
mentorbarn. Studenten får opplæring, undervisning og individuell veiledning. 
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Veiledningen skal være en støtte for mentoren og samtidig gi mulighet til å følge opp hvordan 
relasjonen mellom mentor og barn utvikler seg. Den individuelle veiledningen gir mentoren 
mulighet til kritisk refleksjon rundt rollen som mentor, utførelse og i relasjon til barnet. Det gis 
løpende veiledning knyttet til eventuelle praktiske problemer knyttet til gjennomføring, 
aktiviteter og tilrettelegging av praksisperioden. 

Det er etablert samarbeid mellom Høgskolen i Østfold og Fredrikstad kommune om 
gjennomføring av praksis 1. Det samarbeides med barneskoler i Fredrikstad kommune som 
bistår i rekruttering av aktuelle mentorbarn og mentorfamilier. 

Ikke alle studenter har anledning til å være mentor. Ved behov for alternativ praksisplass vil 
studenten bli tildelt praksisplass i barnehage eller skole. Se under Praksis for detaljer. 

Studentens læringsutbytte ved bestått emne 

Kunnskap 
 

-har kunnskap om ulike pedagogiske metoder og tiltak innenfor sosialpedagogisk 
arbeid generelt (4h) 
 

 
Ferdigheter 
 

-kan anvende aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse 
(5d) 
-kan anvende faglig kunnskap og skjønn til å veilede barn og unge i lærings-, 
mestrings- og endringsprosesser (8a) 
-kan bruke erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere 
på en måte som fremmer inklusjon, deltakelse og medvirkning (11e) 
-kan anvende faglig kunnskap om kulturell mangfold og vise flerkulturell forståelse og 
kultursensitivitet i tjenesteutøvelsen (11h) 

 
Generell kompetanse 
 

-kan bruke kunnskaper og erfaringer til å tilrettelegge, gjennomføre, dokumentere, 
vurdere og evaluere aktiviteter med barn og unge på en etisk og faglig forsvarlig måte 
(6a) med utgangspunkt i barnets beste (9a) 
-har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier og betydningen av 
relasjonskompetanse i arbeid med barn og unge (12a) 
-kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å møte barn, unge og familier i en 
utsatt livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse (12d) 

 

Undervisnings‐ og læringsformer 

 
Mentorpraksis gjennomføres ved fast samvær mellom studenten og barnet en gang i uken, to 
til tre timer pr. uke i perioden fra oktober til medio mai. For at praksisperioden skal kunne 
godkjennes stilles det krav til minimum 20 treff mellom mentor og mentorbarnet i 
praksisperioden. 
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I tillegg er det obligatoriske gruppesamlinger til aktivitetsplanlegging, individuelle 
veiledningstimer og gruppeveiledninger fordelt på høst- og vårsemesteret. 
 
Hver mentorgruppe får ansvar for å arrangere en gruppeaktivitet i løpet av praksisperioden. 
 
Studenter som ikke er mentorer, følger noe undervisning i emnet. 
 

Arbeidsomfang 

Det er 3 mentorkurs, 4 gruppeveiledninger og to individuelle veiledninger. Studentene leverer 
inn månedlige rapporter i perioden fra oktober til mai. Det skal gjennomføres minimum 20 
treff med barnet - primært foregår dette på ettermiddags- og kveldstid. 
 
Praksiserfaringer utgjør vesentlige deler av emnet, da studentenes samvær med barna danner 
grunnlag for refleksjon som dokumenteres i arbeidskrav og til eksamen. 
 
Det skal planlegges og gjennomføres aktiviteter i gruppe og individuelt. Aktivitetene skal 
være tilpasset det enkelte barns alder og utvikling. 
 
Alternativ praksis: De som ikke er mentorer blir tildelt praksisplass i barnehage eller skole. 
Når emne HSBVP3 er slutt, starter studentene sin praksisperiode med 5 uker / 30 timer per 
uke. Studenten får ukentlig veiledning av praksisveileder. 
 

Praksis 

Praksis 1 gjennomføres som mentorpraksis, med alternativ praksis etter særskilt vurdering. 
 
For å bli godkjent som mentor, må studentene gjennom et personlig intervju og oppgi en 
referanse. Ved eventuelt avbrudd i mentorskapet grunnet forhold knyttet til barnet, sykdom 
m.m. eller ved manglende godkjenning som mentor, legges det til rette for alternativ praksis. 
 
De som ikke er mentorer blir tildelt praksisplass i barnehage eller skole. Læringsutbyttene for 
emnet gjelder uavhengig av om man er mentor eller gjennomfører alternativ praksis. Det 
utarbeides egen arbeidskrav tilpasset praksisformen. 
 

Arbeidskrav – vilkår for å avlegge eksamen 

For å kunne framstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være gjennomført og vurdert 
til godkjent: 
 

- Basisgruppene planlegger og gjennomfører gruppeaktiviteter for alle barna og 
mentorene i samråd med basisgruppeveileder 
- Det utarbeides en lærekontrakt. Lærekontrakten kan omarbeides 1 gang. 
- 8 individuelle månedsrapporter i perioden fra oktober til og med mai fra egen 
mentorpraksis. En rapportmal skal benyttes. Dersom ikke studenten får rapportene 
godkjent, har vedkommende mulighet til å levere et nytt forbedret arbeidskrav etter 
angitt tidsfrist. 
- Deltatt på to individuelle veiledninger, og fire gruppeveiledninger 
- 1 skriftlig individuell oppgave på maks 2500 ord. Oppgaven kan omarbeides 1 gang 
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- Gjennomført minst 20 treff med mentorbarnet 
 
 
 
Dersom du har alternativ praksis gjelder følgende arbeidskravene: 
 
- Det skal utarbeides en lærekontrakt. Lærekontrakten kan omarbeides 1 gang. 
- Ukentlig veiledning med praksisveileder i praksisperioden. 
- 30 timer tilstedværelse på praksisstedet per uke 
- 1 skriftlig individuell oppgave på maks 2500 ord knyttet til praksiserfaringer. Skoleveileder 
vurderer oppgaven. Kan omarbeides 1 gang 

Eksamen 

Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått. 
 
For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent. 

Sensorordning 

Basisgruppeveiledere er interne sensorer. 
 

Vilkår for ny/utsatt eksamen 

Dersom ett eller flere av arbeidskravene ikke er godkjent, må emnet/praksisperioden 
gjennomføres på nytt. 
 

Evaluering av emnet 

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av 
studentenes tilbakemeldinger. Dette emnet blir evaluert muntlig og skriftlig. 
 

Litteratur 

Litteraturlista er sist oppdatert 25.09.19 
 
Grander og Lönroth (2011): Mentorskap för barn och unga. Malmö Högskola. 
 
Mathisen, Petter, 2008: Mentor: om mentoring i teori og praksis. Fagbokforlaget (172 sider: s. 
11-183). 
 
Røkenes, O. og Hanssen, P. (2012). Bære eller briste: Kommunikasjon og relasjon i arbeid 
med mennesker (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (210 sider: Kap. 1-6). 
 
Skau, Greta Marie (2017). Gode fagfolk vokser: personlig kompetanse i arbeid med 
mennesker. Oslo: Cappelen akademisk forlag. ISBN 82-02-24340-8; 978-82-02-24340-1. 
 
Skytte, M. (2019) Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk 
(69 sider: s. 13-82). 
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Ørmen og Simensen (2016): Kompetanseutvikling gjennom mentorskap. Norges Barnevern 
nr. 3-4. (s. 264 - 278). 
 
100 sider selvvalgt litteratur. 
 
Litteratur som benyttes i emnene 1,2 og 4 er også aktuelt i dette emnet. 
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Kode 
Emne 4 (HSBVP ) 
 

Navn på emnet (norsk) 

Barnevernspedagogens samfunnsmandat med fordypning i juss og kritisk refleksjon 
 

Navn på emnet (engelsk) 

A juridical and critical reflection perspective on child welfare workers function in society 

Studiepoeng 

20 

Ansvarlig avdeling 

Avdeling for helse og velferd 

Emneansvarlig 

Tina Gerdts-Andresen 

Undervisningsspråk 

Norsk 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram 

Obligatorisk emne for bachelor i barnevern. 

Absolutte forkunnskaper 

Ingen utover opptakskrav. 

Anbefalte forkunnskaper 

Ingen utover deltakelse i studiets foregående emner. 

Undervisningssemester 

2. semester (vår) 

Undervisningssted 

Fredrikstad 

Innhold 

Emnet er konsentrert rundt tre ulike hovedområder som henger nøye sammen: Innføring i 
barnerett, utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst, og vitenskapsteori og kritisk 
refleksjon. 
 
Barneretten omfatter alle de nasjonale og internasjonale rettsreglene og rettsprinsippene som 
har betydning for barns rettslige stilling. Barn utgjør ingen ensartet gruppe og barneretten har 
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stor bredde ved at den omfatter elementer fra mange forskjellige rettsområder. Det gis en 
innføring i hva som er gjeldende rett, ispedd kritisk refleksjon. 
 
Gjennom introduksjon av utviklingspsykologiske perspektiver på barns oppvekst presenteres 
ulike tilnærminger og forståelsesrammer for hvordan forstå barns utvikling og behov. Ulike 
teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning blir introdusert. Hvordan barn 
opplever seg selv, samspill med andre og omverden for øvrig blir behandlet og satt inn i en 
pedagogisk kontekst, og det gis en innføring i individuelle og miljømessige risikofaktorer som 
kan påvirke barn og unges oppvekstvilkår. 
  
Det gis videre en innføring i kritisk refleksjon ut fra samfunnsvitenskapelige perspektiver og 
teorier. Temaer som behandles i undervisningen er makt, avmakt, sosial ulikhet, fattigdom, 
sosiale avvik og sosial kontroll. En viktig målsetting i emnet er kritisk tenking og å gi innsikt i 
hvordan profesjonsutøvelsen påvirkes. 
 

Studentens læringsutbytte ved bestått emne 

 
Kunnskap 
 

-har bred kunnskap om barnevernets samfunnsmandat, samarbeidspartnere, ansvars og 
oppgavefordeling i velferdsforvaltningen (4a) 
-har kunnskap om velferdsstatens strukturer og profesjoner (10d) 
-har kunnskap om gjeldende norsk og internasjonal rett som er relevant for 
barnevernsfeltet, og relevant juridisk metode, deriblant kunnskap om FNs 
barnekonvensjon art. 3, 12 og 30 (4b) 
-har kunnskap om urfolk, etniske minoriteter og flyktningers livssituasjoner og 
rettigheter. Kandidaten skal også kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og 
forståelse for samenes status som urfolk (7e), herunder samiske barns rett til 
oppvekstforhold der deres etniske, språklige og kulturelle tilknytning vektlegges (4c) 
-har kunnskap om barns oppvekst, barndom, sosialisering, læring, danning og 
utvikling, med særlig forståelse for barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner (7a), 
herunder ulike psykologiske tilnærminger som er av betydning for barnevernfaglig 
arbeid. 
-har kunnskap om samspill og utviklingsstøttene omsorg (7c), herunder beskrive ulike 
risiko- og beskyttelsesfaktorer i barn og unges oppvekstvilkår. 
-har kjennskap til ulike former for familieliv og familiepolitiske føringer (7f) 
-har kunnskap om vitenskapsteori og hvordan kunnskap utvikles og forstås (13a) 
-har kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode og dets muligheter og begrensinger 
(13b) 

 
Ferdigheter 
 

-kan anvende relevant lovverk, regelverk og veiledere (5e) 
-har kjennskap til innholdet i begrepet «barnets beste», og «barn og familiers 
rettigheter» (11f) 
-kan anvende erfaringer og faglig kunnskap til å reflektere kritisk over barnevernfaglig 
praksis (11i) 
kan anvende ny faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte (14b) 
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Generell kompetanse 
 

-har kjennskap til barn, unge og familiers rettigheter og hva som må til for å sikre 
likeverdige tjenester i et samfunn preget av mangfold (12c), herunder hvordan 
anvende kritisk refleksjon i arbeidet. 

 

Undervisnings‐ og læringsformer 

Emnet undervises gjennom forelesninger, seminarer, ferdighetstrening og veiledning. 
Hensikten med veiledning er å utvikle studentens refleksjonsevne slik at de blir i stand til å 
fungere som bevisste og kritisk reflekterte profesjonsutøvere. Det forutsettes at deltakerne i 
forkant av veiledningen tilegner seg kunnskap om temaet gjennom lesing og/eller deltagelse i 
undervisning. 
 

Arbeidsomfang 

Høgskolen legger til rette for en samlet teoriundervisning på i gjennomsnitt 10-11 timer pr. 
uke. Studiet og undervisningen forutsetter at studentene er heltidsstudenter som arbeider i 
gjennomsnitt 40 timer pr. uke. Det individuelle studiearbeidet utgjør dermed i gjennomsnitt 
ca. 25-30 timer pr. uke -fordelt på følgende aktiviteter: Arbeid med obligatoriske 
innleveringsoppgaver og arbeidskrav, individuelt og i grupper, egenorganisert studiearbeid i 
grupper og selvstudier. 
 
Det er 4 timer veiledning i basisgrupper i emnet. 
 

Praksis 

Det er ikke praksis i dette emnet. 
 

Arbeidskrav – vilkår for å avlegge eksamen 

1.Individuell skriftlig oppgave: Omfang inntil 2000 ord, oppgaven skal være knyttet til 
hovedområdet psykologi. Basisgruppeveileder gir tilbakemelding. Oppgaven vurderes til 
godkjent/ikke godkjent. Oppgaven kan omarbeides en gang. 
2.Presentasjon i gruppe: 15 minutter presentasjon i gruppe av oppgave i juridiske emner. 
Gruppene leverer presentasjonen elektronisk (eks. PowerPoint eller annet manus) innen gitt 
frist. Tilbakemelding på arbeidskrav gis av seminarleder under presentasjonen. Ved 
manglende oppmøte eller ikke godkjent arbeidskrav må det leveres et notat på 1500 ord. 
3.Deltakelse i obligatorisk undervisning. Selvrapportering av fravær på læringsplattform. 
Manglende rapportering regnes som fravær. 
4.Deltakelse i ferdighetstrening: Det er krav om 90% deltakelse/tilstedeværelse i de ulike 
ferdighetsøvelser. 

Eksamen 

Individuell hjemmeeksamen, 8 timer  
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Eksamen foregår og leveres elektronisk. Alle hjelpemidler tillatt. Det blir gjennomført 
obligatorisk plagiatkontroll. 
 
Karakterregel: A-F. 

 

Sensorordning 

Interne sensorer. 
 

Vilkår for ny/utsatt eksamen 

Det er tre muligheter for å kunne fremstille seg til ny/utsatt eksamen: 
1.Kandidaten har framstilt seg til ordinær eksamen og er vurdert til karakteren F. 
2.Kandidaten har levert legeerklæring for fravær fra ordinær eksamen, og har fått denne 
godkjent (høgskolens regler for sykdom ved eksamen gjelder) 
3.Kandidaten har framstilt seg til ordinær eksamen og er vurdert til bestått, men ønsker å 
forbedre resultatet. 
 

Evaluering av emnet 

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og 
studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte: 
 
Skriftlig sluttevaluering 
Referansegruppe. 
 
Resultatene behandles i programmøte og i kullets time. Det utarbeides en evalueringsrapport 
hvor evalueringsresultatet oppsummeres med forslag til justeringer ved behov. 
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Collin-Hansen, R. (2019). Innføring i barnerett for sosialarbeidere. 4. utgave. Oslo: 
Universitetsforlaget. (441 s.) 
 
Eriksen, T.H. og Sajjad, T. A. (2015). Kulturforskjeller i praksis. Gyldendal Akademisk Kap. 
3 Kulturkontakt og etnisitet (13 s.) Kap. 4 Nasjonalisme Kap 5 Minoriteter Kap. 7 Kultur og 
verdier: det flerkulturelle dilemma Kap. 8 Kultur og kommunikasjon Kap. 9 Kulturmøter i 
skolen Kap. 16 Mennesket og myndighetene Kap. 17 Framtidsutsikter (84 s). 
 
Gausel, N. (2011). The importance of emotions in social work: Thematic directions from a 
national conference. European Journal of Social Work, Vol. 14, No.2, s. 287-291 
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Gausel, N., & Leach, C. W. (2011). Concern for self-image and social-image in the 
management of moral failure: Rethinking shame. European Journal of Social Psychology, 
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Gulbrandsen, L.M. (2017 eller 2006) Oppvekst og Psykologisk Utvikling. Oslo: 
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Rettighetstenkningen i velferdsretten, s. 75-118 (43s), Kap. 7: Trygdeytelser på bakgrunn av 
barneomsorg og familieforhold, Del 7.1-7.5, s. 305-352 (47 s), Kap. 9: 
Fattigdomsbekjempelse, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, Del 9.1-9.8, s. 399-
435 (36s) – kompendium? 
 
Kjønstad/Syse (red.) (2017). Velferdsrett II. Barnevern- og sosialrett. 5. utgave. Oslo: 
Gyldendal Juridisk. Kap. 2: Saksbehandlingen i første instans.  s. 65-107 (42 s), Kap. 3: Klage 
over tildelingsvedtak. Del 3.3, s. 127-138 (11 s), Kap. 4 Taushetsplikt og opplysningsplikt s. 
155-205 (50 s), Kap. 6: Barnevernsrett - hjelpetiltak og akutttiltak. Del 6.1-6.5, s. 251-279 (28 
s), Kap. 7: Kognitiv funksjonssvikt- samtykke, vergemål og tvang. s.287-334 (47 s), Kap. 10: 
Profesjonsutøvelse- roller, rettigheter og plikter (s.449-485 (36 s). 
 
Lorentzen, P. (2019). Mentalisering og barnevernet. En kritisk drøfting. Oslo: 
Universitetsforlaget. Kap. 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 og 13 (131 s.). 
 
Repstad, P. (2014). Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere. 
Universitetsforlaget ISBN978-82-15-02350-2 (249 s) 
 
Studsrød, I., Paulsen, V., Kvaran, I. & Mevik, K. (red). (2019). Barnevernspedagog. En 
grunnbok. Del 2 (kap. 8-18, s. 111-259, 137 s.) 
 
Kompendium: 
 
Broberg, A., Almquist, K. og Tjus, T. (2006) Klinisk barnepsykologi: utvikling på avveier. 
Kapittel 1 og 6. 
 
Del Busso, L. (2013) Barnet som person i verden: opplevelse og forståelse i barnevernet. i 
Skærbæk, E. og Lillemoen, L. (Red.) Verdi og verdighet: etikk i praksis. Oslo: Cappelen 
Damm Akademisk. 
 
Fischer, A. H., & Manstead, A. S. R. (2008). Social functions of emotion, in M. Lewis, J. 
Haviland, & L. Feldman Barrett (Eds.), Handbook of emotions (3rd edn.). New York: 
Guilford Press. 
 
Kanskje ta med artikklene inn i kompendiet? 
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Studieprogrammets gjennomgang av resultater fra Studiebarometeret 2018 
(frist 1. mai 2019)

Programansvarlig leder prosessen

1) Gjennomgang

av resultater på 

programmøte

2) Gjennomgang

av resultater i 

aktuelle kull

-Studentenes 

kommentarer 

på resultatet

3) Programmøte

vurdere endringer 

basert på 1 og 2

4) Beskrive

foreslåtte 

endringer

- Notat om 

prosess og 

endringsforslag 

leveres studieleder 

innen 15 april

6) Plan for

implementering/

oppfølging
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Referat fra kullets time BVP kull 18, tirsdag 7. mai 19 

Tilstede: Helén Graarud og Hege Simensen 

Sak 1 – tilbakemeldinger på arbeidskrav: 

Studentene etterspør felles kriterier for vurdering av arbeidskrav. De syns det er frustrerende 

at veilederne gir ulike tilbakemeldinger på formelle kriterier som eksempelvis 

referanseteknikk. Det vises forståelse for at det faglige innholdet vurderes ulikt ut fra hvilken 

veileder som vurderer arbeidskravet, men de ønsker at alle skal ha samme krav til det 

formelle.  

Sak 2 – frister:   

Studentene opplever at det er strenge krav til å overholde fristene i dette emnet. De stiller seg 

derfor undrende til at noen veiledere selv overgår fristen for godkjenning og tilbakemelding 

på innleverte arbeidskrav. Studentene savner en orientering fra veileder hvis fristen 

overstiges.  

Sak 3 – fraværsregistrering:  

Noen studenter opplever at vurderingen av fraværsregistreringen endres fra ikke godkjent til 

godkjent eller fra – til godkjent. Dette syns de er frustrerende da de blir usikre på om 

fraværsregistreringen er godkjent eller ikke. Andre studenter venter fortsatt på å få sine 

fraværsregistreringer vurdert.  

Sak 4 – Studiebarometeret:  

Flere av studentene stiller seg undrende til hva Studiebarometeret er og klarer ikke å huske 

når dette skal ha funnet sted, og de strever med å huske hva de har svart og hvorfor.  Med litt 

påminnelse husker de imidlertid hva dette handlet om. En student gir tilbakemelding om at 

denne undersøkelsen er for omfattende og at vedkommende derfor valgte å ikke fullføre den. 

De strever med å gi et samlet svar på hvorfor resultatet på denne undersøkelsen avviker 
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negativt fra tidligere år, men de kommer etter hvert fram til noen hypoteser. Kullet uttrykker 

at de har vært misfornøyd med flere emner. De nevner konkret emne 102, mentorpraksisen og 

201.  Emne 102 var preget av «mye rot» og dårlige forelesninger uten faglig forankring i 

barnevernsfeltet. Noen opplevde mentorpraksisen som lite lærerik, da de fikk «enkle barn» 

mens andre syns det var i overkant strevsomt da de fikk veldig utfordrende barn. Flere 

uttrykte misnøye med eksamensformen i emne 201, da de blant annet syns det var utfordrende 

å formulere egne problemstillinger. Andre derimot var svært fornøyd med denne 

eksamensformen. En student uttrykte at «studiet føles som et prøveprosjekt».  

Konklusjonen som da kan trekkes er at misnøyen med flere emner preget svarene som ble gitt 

på Studiebarometeret i negativ retning.  

 

 

Avslutningsvis i kullets time var det flere som la til at «mye er bra også da».  

 

 

Referent 

Hege Simensen  
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