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Skjema for tvilsmelding ved Særskilt skikkethetsvurdering 

Jfr. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, fastsatt av 
Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006, hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler §4-10 
sjette ledd.1. april 2005 nr.15  

Utdanninger ved HIØ som omfattes av denne ordningen er:  

• barnehage- og førskolelærerutdanning 
• Pedagogiske utdanninger som tilfredsstiller kravene til å bli tilsatt i 

undervisningsstilling i grunn- eller videregående skole, jf. kapittel 14 i forskrift 23. juni 
2006 nr. 724 til opplæringslova 

• barnevernspedagog, 
• bioingeniør, 
• sosionom, 
• sykepleier, 
• vernepleier, 
• utdanninger i spesialpedagogikk 

 

Alle som er i kontakt med studenter kan levere tvilsmelding. Ved tvilsmelding om en students 
skikkethet for yrket han/hun utdanner seg til skal dette skjemaet benyttes, og tvilsmeldingen 
skal være begrunnet.   

Tvilsmeldingen sendes til en av de institusjonsansvarlige for skikkethet ved HIØ:  

Per dags dato er dette  

Førsteamanuensis Karl-Arne Næss Korseberg karl.a-korseberg@hiof.no tlf. 69 60 81 87 
Førstelektor Liv Berit Fagerli liv.b.fagerli@hiof.no, tlf. 69 30 30 79 / 90477831  

Adresse: Høgskolen i Østfold, Avdeling for Helse- og sosialfag, 1757 Halden 

Kriterier for skikkethetsvurderinger i lærerutdanningene og helse- og sosialfagutdanningene 
fremkommer av Forskrift om Skikkethetsvurdering §3 og §4 
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859), se siste side i dette skrivet, og 
Rundskriv F—07-16 med merknader fra Kunnskapsdepartementet 
https://www.regjeringen.no/contentassets/bc91f53babbe46d0923e8f742bd3f930/rundskriv
---forskrift-om-skikkethetsvurdering-i-hoyere-utdanning.pdf 
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Unntatt offentlighet Jfr. Offentlighetsloven §5A 
Til:  
Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderinger ved Høgskolen i Østfold 
Tvilsmeldingen gjelder student (studentens navn): 
 
Studenten går på følgende studium:                                                                  Kull: 
 
Jeg/vi kjenner studenten ved å være (–hvilken relasjon du/dere har til studenten skal fremkomme; 
medstudent, veileder i praksisfeltet, faglærer, emnekoordinator, studieleder, eller annet): 
 
 
Tvilsmeldingen med begrunnelse: Bør være mest mulig konkret; hva har skjedd, hvor skjedde det, 
hvem var til stede osv, og referere til vurderingskriteriene som fremkommer av Forskrift om skikkethet i 
høyere utdanning (se neste side). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        Evt fortsett på eget ark 
Signatur (er) til den/de som sender tvilsmeldingen:                
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Dato:                        
 
I henhold til Rundskriv F-14-06: Den som skriver tvilsmeldingen blir ikke regnet som part i saken. 
Institusjonen ønsker å vite hvem som har sendt meldingen av hensyn til muligheten for å innhente mer 
informasjon. Studenten det er meldt tvil om har i utgangspunktet rett til å få vite hvem som har levert 
tvilsmeldingen. Anonymisering av melder kan bare gjøres der særlige grunner taler for det, se nærmere 
forvaltningsloven § 19. 
 

 

Vurderingskriterier jfr. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning  

av 30. juni 2006: 

 

§ 3.Vurderingskriterier for lærer- og spesialpedagogiske utdanninger 

En student er uskikket i utdanningene som nevnt i § 1 nr. 1, 2, 24 og 26 dersom ett eller flere 
av følgende kriterier er oppfylt: 

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser 
for barn, unge og voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens 
virksomhet. 

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en 
barnegruppe eller klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn, unge og 
voksnes sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse. 

c) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn, unge og voksne i samsvar 
med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet. 

d) studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med 
barn, unge og voksne. 

e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til 
sine omgivelser. 

f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet eller 
kommende yrkesrolle. 

g) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar 
med veiledning. 

h) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen. 
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§ 4.Vurderingskriterier for logoped-, helse- og sosialfagutdanningene og tolkeutdanning i 
tegnspråk 

 

En student er uskikket i utdanningene som nevnt i § 1 nr. 3 til og med 22, 25 og 27 dersom 
ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt: 

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for 
elever, pasienter, klienter eller brukere. 

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere 
tillitsforhold og kommunisere med elever, pasienter, klienter, brukere, pårørende og 
samarbeidspartnere. 

c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen. 

d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis. 

e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til 
sine omgivelser. 

f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og 
kommende yrkesrolle. 

g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av 
elever, pasienter, klienter eller brukere. 

h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar 
med veiledning. 


