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Alf Magne Jacobsen
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-193
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 10.03.2020

Møtedato
10.03.2020

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 10. MARS 2020 OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 10. mars 2020 og saksliste.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-194
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 10.03.2020

Møtedato
10.03.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 31.
JANUAR 2020
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 31. januar 2020.

Vedlegg:
Protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 31. januar 2020
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MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:
Tilstede:

31.01.2020 kl. 10:00-12:00
Skype
16/00945
Levi Gårseth-Nesbakk (Prorektor utdanning)
Marit Bjørnevik (Prodekan utdanning FBA)
Ingjerd Gåre Kymre (Prodekan utdanning FSH)
June Borge Doornich (Prodekan utdanning HHN)
Robert Bye (Prodekan utdanning FSV)
Gabriel Brunvoll (Studentparlamentet)
Lars Glomsvoll (Studentparlamentet)
Tord Apalvik (Studentparlamentet)
Marie Wickstrøm Sjøli (Studentparlamentet)
Sondre Reinsnos (Studentparlamentet)

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Geir Berg-Lennertzen (Prodekan utdanning FLU)

Andre:

Isabell Kibsgaard (Observatør, sekretær lokalt UU FSH)
Anna Elisabeth Kristoffersen (Observatør sekretær lokalt UU FLU)
Ellen Sirnes (Observatør, sekretær lokalt UU HHN)
Line Kolås (Observatør, SFU Exited)
Hanne Seljesæter (Observatør, Studentombud)
Monica Brobak (Internasjonalt kontor)
Jan Atle Toska (Studiedirektør)
Inger Karin Reknes Brenne (VS 5/20)
Håvard Sørli (VS 4/20)
Randi Stemland (OS 1/20)
Fredrik Nesland Boksasp (VS 53/19)
Bente Karin Duun (VS 5/20)
Runi Hagen (VS 4/20)
Elin Sommerli
Margrethe Mørkved Solli
Anne-Lovise Reiche (Bisekretær UU)

Protokollfører:

Alf Magne Jacobsen
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1/20 Godkjenning av innkalling til møte 31. januar 2020 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
31.01.2020

Saknr
1/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 31. januar 2020 og saksliste.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 31. januar 2020 og saksliste.

2/20 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 4. desember
2019
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
31.01.2020

Saknr
2/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 4. desember 2019.

Møtebehandling
Spørsmål til sak 58/19 Mentorordning og status for denne. Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk
kommenterte status i saken. Er diskutert internt mellom prorektor og prodekaner, avholdt
fellesmøte mellom rektor og dekaner. Enige i møtet om grunnleggende prinsipper, men
gjenstår å ferdigstille underliggende tekst til punktene kommet fram i møtet. Blir en pilot og
gjenstår noe i forhold til praktisk gjennomføring og detaljer om denne. Videre info om dette
vil komme i UU.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 4. desember 2019.
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3/20 Konstituering av utdanningsutvalget - studieåret 2019/2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
31.01.2020

Saknr
3/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget velger ………………………….som ny nestleder av Utdanningsutvalget.

Møtebehandling
Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk har forespurt og foreslår prodekan Marit Bjørnevik som ny
nestleder av utvalget.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Utdanningsutvalget velger prodekan Marit Bjørnevik som nestleder av Utdanningsutvalget.

4/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i Film and TV Production
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
31.01.2020

Saknr
4/20

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet for Bachelor i
Film and TV production, med tilhørende dokumentasjon, under forutsetning av punkt
2.
2. Det forutsettes at fakultetet følger opp planer og prosess med å få på plass
nødvendig infrastruktur til oppstart av studiet høst 2020.

Møtebehandling
Saksbehandler Alf-Magne Jacobsen innledet med en gjennomgang av søknadsbehandlingen
med punkter hvor det har vært utfordringer. Studieprogramansvarlig Håvard Sørli
informerte videre om selve studiet og kommenterte spesielt i forhold til infrastruktur, samt
etter spørsmål på studieplanen om samkjøring med andre studier.
Votering
Enstemmig

4

5/20 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 31. januar 2020 - 16/00945-194 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 31. januar 2020 : Protokoll Utdanningsutvalget 310120

Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet for Bachelor i
Film and TV production, med tilhørende dokumentasjon, under forutsetning av punkt
2.
2. Det forutsettes at fakultetet følger opp planer og prosess med å få på plass
nødvendig infrastruktur til oppstart av studiet høst 2020.

5/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
31.01.2020

Saknr
5/20

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet for Bachelor i
sykepleie, deltid – 4 år, med tilhørende dokumentasjon, under forutsetning av punkt
2.
2. Det forutsettes at praksisavtaler i tråd med ny forskrift og studieplan er på plass i
løpet av våren 2020.

Møtebehandling
Saksbehandler Fredrik N. Boksasp innledet med en gjennomgang av søknadsbehandlingen
med punkter som har vært utfordrende. Studieprogramansvarlig Inger Karin Reknes Brenne
informerte videre om selve studiet og kommenterte i forhold til spørsmål og diskusjon rundt
internasjonalisering i læringsutbyttebeskrivelsen. Videre kommenterte spørsmål om
begrepet kulturkompetanse og spørsmål angående variasjon i størrelser på emner, samt
spørsmål om studentmedvirkning.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet for Bachelor i
sykepleie, deltid – 4 år, med tilhørende dokumentasjon, under forutsetning av punkt
2.
2. Det forutsettes at praksisavtaler i tråd med ny forskrift og studieplan er på plass i
løpet av våren 2020.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

1/20

19/01930-6

Prosjekt klasserom - orientering fra KOLT

2/20

19/02141-3

Universitetspedagogisk nettverk - om videre arbeid

3/20

19/03811-2

Søknad til DIKU - desentralisert utdanning

Sak 1/20
Leder Kompetansesenter for læring og teknologi, Randi Stemland orienterte nærmere om
Nord universitets arbeid med digitale løsninger i undervisningsrom, om spørreundersøkelse i
forhold til kartlegging og fremtidige behov samt opplæring. Spørreundersøkelse skulle vært
ferdigstilt før jul 2019 men på grunn av lav respons er tid for å besvare undersøkelsen
utvidet. Prodekaner bes om å sende påminnelse og oppfordre til å svare på undersøkelsen til
sine ansatte.
2/20
Saken ble utsatt til neste møte.
3/20
Studiedirektør Jan-Atle Toska orienterte nærmere om saken i møtet. Mulighet å søke om
midler til utdanninger og videreutdanninger utenfor campus. Midler gis til å utvikle og tilby
studier, ikke investering i utstyr. Prioriterte fagområder er grønt skifte, teknologi og helsefag.
Søknadsfrist er 1. mars. Det vil bli avholdt søkewebinar 11. februar kl 13.00 – 13.45,
oppfordres til å delta på dette. Videre oppfordres til å sjekke ut og følge med på DIKU sine
hjemmesider.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/00486-5
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 10. mars 2020

Møtedato
10.03.2020

ÅRSRAPPORT 2019 FOR UTDANNINGSUTVALGET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar fremlagte årsrapport 2019 for Utdanningsutvalget.
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Sammendrag
Skriv her.

Saksframstilling
Bakgrunn
Årsrapport utarbeides hvert år for utvalget. Årsrapporten gjøres nå kjent for styret gjennom
fortløpende oversendelse av protokoll fra møtene.
Årsrapporten oppsummerer aktivitet i utvalget, samt gir et innblikk i saker som utvalget har
behandlet.

Vedlegg:
Årsrapport 2019 for Utdanningsutvalget.
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Årsrapport 2019 – Utdanningsutvalget
Gjeldende mandat for Utdanningsutvalget
•

•
•
•
•
•

Utdanningsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår
utdanning og studiekvalitet og skal påse at studiekvalitet blir ivaretatt og videreutviklet på en
god og helhetlig måte i institusjonen.
Utdanningsutvalget vedtar og iverksetter tiltak knyttet til studiekvalitet innenfor
universitetets prioriterte satsingsområder og rammer gitt av styret/rektor gjennom budsjett.
Utdanningsutvalget skal gi tilråding overfor rektor i saker som gjelder godkjenning av
studieplan for nye studietilbud over 30 studiepoeng.
Utdanningsutvalget skal påse at kvalitetsarbeidet i institusjonen og kvalitetssikringssystemet
blir fulgt opp og videreutviklet på en god og forsvarlig måte.
Utdanningsutvalget skal behandle den årlige rapporten om arbeid med studiekvalitet før den
oversendes til universitetsstyret (”Studiekvalitetsrapporten”).
Utdanningsutvalget er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av
medlemmene er til stede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste
ansatte ikke har anledning til å møte.

Utdanningsutvalgets sammensetning i 2019
Medlemmer
Utdanningsutvalget ved Nord universitet bestod i 2019 av 11 medlemmer, og ble ledet av prorektor
for utdanning.
Utvalget hadde følgende sammensetning:
•
•
•
•

Rektoratet representert ved prorektor for utdanning, leder
5 representanter for fakultetene
5 representanter for studentene
Observatører som representerer: Internasjonalt kontor, Universitetsbiblioteket, sekretærer
for de fakultetsvise Utdanningsutvalg og Studiedirektør. Høsten 2019 ble utvalget utvidet
med observatør studentombud, Universitetspedagogisk nettverk, SFU Engage og SFU Excited.

Sammensetning vårsemesteret
Hanne Solheim Hansen (leder, prorektor for utdanning)
Levi Gårseth-Nesbakk (Leder, prorektor for utdanning)
Ingjerd Gåre Kymre (medlem, prodekan for utdanning FSH)
Egil Solli (medlem, prodekan for utdanning FLU)
Hugo Nordseth (medlem, prodekan for utdanning FSV)
Marit Bjørnevik (medlem, prodekan for utdanning FBA)
June Borge Doornich (medlem, prodekan for utdanning HHN)
Andreas Kroknes (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Anette Holmen Sjøset (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Tord Apalvik (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Oddbjørn Haugen (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Karl Kristian Kroken (Studentparlamentet ved Nord universitet)
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Monica Brobak (observatør, Internasjonalt kontor)
Berit Eliassen (observatør, Universitetsbiblioteket)
Trine Åsheim Bernhardsen (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FBA)
Isabell Kibsgaard (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FSH)
Ingrid Flægstad (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FLU)
Geir Tveide (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FSV)
Ellen Sirnes (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, HHN)
Jan-Atle Toska (observatør, Studiedirektør)
Fra vårsemesteret ble det bytte av leder for utvalget da tidligere prorektor for utdanning Hanne
Solheim Hansen ble konstituert rektor for Nord universitet. Levi Gårseth-Nesbakk ble konstituert som
prorektor for utdanning og ble ny leder av utvalget. Som ny prodekan for utdanning HHN kom June
Borge Doornich inn som fast medlem av utvalget.

Sammensetning høstsemesteret (nye studentrepresentanter):
Levi Gårseth-Nesbakk (Leder, prorektor for utdanning)
Ingjerd Gåre Kymre (medlem, prodekan for utdanning FSH)
Geir Kristian Berg-Lennertzen (medlem, prodekan for utdanning FLU)
Hugo Nordseth (medlem, prodekan for utdanning FSV)
Marit Bjørnevik (medlem, prodekan for utdanning FBA)
June Borge Doornich (medlem, prodekan for utdanning HHN)
Gabriel Brunvoll (medlem, Studentparlamentet ved Nord universitet)
Lars Glomsvoll (medlem, Studentparlamentet ved Nord universitet)
Tord Apalvik (medlem, Studentparlamentet ved Nord universitet)
Marie Wickstrøm Sjøli (medlem, Studentparlamentet ved Nord universitet)
Sondre Reinsnos (medlem, Studentparlamentet ved Nord universitet)
Monica Brobak (observatør, Internasjonalt kontor)
Berit Eliassen (observatør, Universitetsbiblioteket)
Trine Åsheim Bernhardsen (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FBA)
Isabell Kibsgaard (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FSH)
Anna Elisabeth Kristoffersen (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FLU)
Stein Roar Kristiansen (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FSV)
Ellen Sirnes (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, HHN)
Hanne Seljesæther (observatør, Studentombud)
Elisabeth Suzen (observatør, Universitetspedagogisk nettverk)
Gry Alsos (observatør, SFU Engage)
Line Kolås (observatør, SFU Exited)
Jan-Atle Toska (observatør, Studiedirektør)
Utvalgssekretærer:
Alf Magne Jacobsen (hovedsekretær)
Anne-Lovise Reiche (bi-sekretær)

Møtevirksomhet
I løpet av 2019 er det blitt avholdt fire møter i vårsemesteret og fire møter i høstsemesteret.
Studieavdelinga utarbeider forslag til saksliste til hvert møte i samarbeid med utvalgsleder.
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Møtedatoer 2018:

•
•
•
•
•
•
•
•

25. januar, skype-møte, kl. 10.00 – 14.00
28. februar, fysisk møte Stjørdal, kl 11.00 – 16.00
02. mai, skype-møte, kl. 10.00 – 14.00
05. juni, fysisk møte Bodø, kl. 11.00 – 16.00
12. september, skype-møte, kl. 09.00 – 13.00
18. oktober, skype-møte, kl. 09.00 – 13.00
18. november, fysisk møte Bodø, kl. 11.00 – 16.00
04. desember, fysisk møte Stjørdal, kl. 11.00 – 16.00

Saksbehandling i 2019
Utdanningsutvalget har i 2019 behandlet til sammen 106 saker, fordelt på 59 vedtakssaker og 47
orienteringssaker.

Handlingsplan
Utdanningsutvalget har hittil vedtatt handlingsplan for hvert kalenderår. Utdanningsutvalget har
erfart at dette er noe for kort tidshorisont til å kunne følge opp handlingsplanen. I februarmøtet ble
det lagt fram forslag om og vedtatt ny handlingsplan for en 4-års periode, 2019-2022. Denne er
arbeidet videre med gjennom hele året hvor det er foretatt justeringer samt laget en tilhørende
tiltaksplan. Handlingsplanen har vært behandlet både i septembermøtet og i novembermøtet.
Ny handlingsplan er utarbeidet med utgangspunkt i følgende:
•
•
•
•
•

Utdanningsutvalgets mandat
Aktuelle utfordringer universitetet står midt oppi nå
Universitetets overordnede strategi (strategi 2020)
NOKUTs modell av studentenes læringsbane og hva som virker inn på den
Nasjonale utredninger deriblant Stortingsmelding 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere
utdanning

Strategi 2020-strategiske mål og tiltak i prioritert rekkefølge fram til 2020:
6. Økt gjennomstrømning, internasjonalisering og kvalitet i utdanningene:
•
•
•
•
•

Systematisere pedagogisk kompetanseheving hos ansatte og utvikle en pedagogisk
meritteringsordning
Tilrettelegge for økt internasjonal mobilitet i gradsgivende studier
Videreutvikle «Første semester» - tilbudet for å sikre rask faglig og sosial integrering av nye
studenter
Utnytte erfaring og forskning fra de to Sentre for fremragende utdanning til mer studentaktiv
undervisning
Øke bruken av digitale eksamener

I septembermøtet ble det lagt fram og vedtatt justert handlingsplan med tilhørende tiltaksplan.
Tiltaksplanen har et 2 års perspektiv og gjelder foreløpig for 2019-2020. Denne er satt opp i tråd med
de aktiviteter som pr i dag:
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1) Faktisk er gjennomført allerede i 2019
2) Er igangsatt og krever videre oppfølging
3) Snarlig skal igangsettes eventuelt senest i løpet av 2020
Mål og tiltak diskutert i utvalget i forbindelse med behandling av justert handlingsplan med
tilhørende tiltaksplan i septembermøtet:
Mål 1 (Kultur for kvalitet i systematisk kvalitetsarbeid);
•

Ulike møtearenaer er viktig, herunder også å inkludere studieprogramansvarlige for
doktorgradsprogrammene på arenaer for kvalitetsarbeid
Mål 2 (Kvalitet i studieprogramdesign og utdanningsledelse);
•

Mål og tiltak som gjelder SPA er fakultetenes ansvar, men tilbakemelding om dette fra
fakultetene til UU kan gjerne inngå i tiltaksplan.
• Ekstern fagekspertise må også inn i akkreditering av nye studieprogram
• Det må jobbes videre med tiltaksplanen, særlig de områdene som mangler tiltak
Mål 3 (Kvalitet i utdanningsfaglig kompetanse):
• Hovedmålsettingen skal endres til «.. å heve kvaliteten…»
• Nytt delmål om «… å utvikle utdanningsfaglig kompetanse» må inn i planen
• SFUene utfører forskning, der formidling av denne til alle ansatte må inn i tiltaksplanen
Mal 4 (Kvalitet i samspillet med samfunnet):
•
•
•

Studieprogramråd bør opprettes også for årsstudier, ikke bare gradsprogrammer
Tiltak 4.2.1 tas ut.
Viktig med gode arenaer for dialog, og ikke minst å benytte seg av disse mulighetene. For
RSA eksempelvis er det ønskelig å ha med innspill fra ulike fagområder og studieprogrammer
til dialog.
Mål 5 (Kvalitet i internasjonalisering):
•

Det som framgår av hovedmål, delmål og tiltak må implementeres på fakultetene og vil kreve
økonomiske midler. Prorektor for utdanning ble bedt om å etterspørre midler særlig til
implementering av denne delen av handlingsplanen og tiltaksplanen.
• Nytt tiltak om koordinering mellom sentral Utdanningsutvalg og Internasjonalt utvalg.
Mål 6 (Kvalitet i studentenes læringsutbytte etter endt utdanning):
•
•

Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) må inn i planen
Tiltaket etablere studieprogramråd er aktuelt også her, og studentene må delta

Endelig handlingsplan med tilhørende tiltaksplan for 2019-2020 ble lagt fram og vedtatt i
novembermøtet. Handlingsplanen legger føringer på utvalgets fokus på saker og påvirker sakskartet
til utvalget. Størsteparten av saksmengden har vært viet til kvalitetssikringssystemet og
akkreditering/ reakkreditering av studieprogrammer. Også i år har det vært arrangert
utdanningsseminar denne gang i Steinkjer. Tema for utdanningsseminaret var «Kultur for kvalitet», i
programmet inngikk prioriterte områder fra handlingsplanen. Læringsutbyttebeskrivelser har hatt
fokus, spesielt gjennom arbeidet med reakkreditering, samt internasjonalisering av
studieprogrammer.

Akkreditering og reakkreditering
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Utdanningsutvalget har gjennom året behandlet akkrediteringssøknader for følgende nye
studieprogrammer, samt reakkreditering av eksisterende studieprogrammer.
Dette har omfattet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Master i Biovitenskap (Reakkreditering – januar)
Nordisk master i utnyttelse og produksjon av marine bioressurser (Akkreditering – februar)
Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid (Akkreditering – Februar)
Trafikklærer (reakkreditering – juni)
Bachelor i spill og opplevelsesteknologi (reakkreditering – otober)
Bachelor i Public Administration og årsstudium i Public Administration (Akkreditering –
november)
Årsstudium i luftfartsledelse (Akkreditering – november)
Bachelor i vernepleie (reakkreditering – november)
Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse 1. – 10. trinn (Akkreditering –
desember)
Bachelor i sykepleie (heltid) (Reakkreditering – desember)
Bachelor i barnehagelærerutdanning (reakkreditering – desember)
Bachelor i journalistikk (Reakkreditering – desember)

Budsjett 2018
Det er satt av midler til drift av utvalget for 2019. Midlene skal dekke møtegodtgjørelse og reise for
studentene samt bevertning på møtene. Bokførte kostnader for utdanningsutvalget utgjorde i 2019
til sammen kr 106 171,-, fordelt på honorarer møtegodtgjørelse, reiser og bevertning.

Oppsummering
Utdanningsutvalget har hatt mye fokus på akkreditering og reakkreditering, samt videreutvikling av
kvalitetsarbeidet i 2019. Etablering av gode rutiner, felles retningslinjer med oppfølging og sørge for
at dette gjøres kjent i organisasjonen har også preget 2019.
Utdanningsutvalget har et tydelig mandat og med utarbeidelse av handlingsplan over en 4 års
periode med tilhørende tiltaksplan, vil en søke og oppnå en mer dynamisk bruk av denne for å bedre
kunne prioritere samt følge opp prioriterte områder for Nord universitet. Utvalgsmøtene har god
deltakelse og er preget av god diskusjon og stort engasjement for studiekvalitet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/01173-50
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 10. mars 2020

Møtedato
10.03.2020

BUDSJETT FOR UTDANNINGSUTVALGET 2020
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar følgende budsjett for 2020:
Møtegodtgjørelse/ Reiser / Bevertning

kr 75 000,-

Saksframstilling
Bakgrunn
For 2020 foreslås det avsatt i budsjett kr 75 000,- til Utdanningsutvalget. Dette er samme
sum som ble vedtatt for 2019 og som man ser av regnskapet var for lite. Grunnen til at det
ikke foreslås satt av mere for 2020 er at man har redusert antallet fysiske møter og en
regner derfor med å kunne holde seg innenfor denne rammen. Avsatte midler vil i sin helhet
gå til å dekke møtegodtgjørelse/ reiser og bevertning.

8/20 Årshjul 2020 for Utdanningsutvalget - 16/01173-49 Årshjul 2020 for Utdanningsutvalget : Årshjul 2020 for Utdanningsutvalget

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/01173-49
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 10.03.2020

ÅRSHJUL 2020 FOR UTDANNINGSUTVALGET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar framlagte årshjul for 2020.

Møtedato
10.03.2020

8/20 Årshjul 2020 for Utdanningsutvalget - 16/01173-49 Årshjul 2020 for Utdanningsutvalget : Årshjul 2020 for Utdanningsutvalget

Saksframstilling
Bakgrunn
Utdanningsutvalget har eget årshjul for hvert kalenderår for faste saker i utvalget. Årshjulet
gir informasjon både om utvalgets eget arbeid, men også for arbeid i fakultetenes lokale
Utdanningsutvalg. Oppfølging av utvalgets egen handlingsplan er lagt inn i årshjulet, med
forslag til oppfølging konkrete saker på vårens møter mens det er satt åpent for høstens
møter.
Vedlagt følger forslag til årshjul for 2020.

Vedlegg:
Årshjul 2020 for Utdanningsutvalget

8/20 Årshjul 2020 for Utdanningsutvalget - 16/01173-49 Årshjul 2020 for Utdanningsutvalget : Årshjul 2020 for Utdanningsutvalget (selve årshjulet)

Årshjul for Utdanningsutvalget (UU)
ved Nord universitet 2020

9. Desember:
• Handlingsplan 2019-2022 – status tiltaksplan 2019-2020 og
tiltaksplan for 2021-2022
• Eventuelle akkrediterings- / reakkrediteringssaker
• Plan for reakkreditering 2021
• Studiekalender for studieåret 2021-2022
• OS: Referat fra lokale UU

31. Januar:
• Reakkreditering (2 stk - rest fra 2019)

10. Mars:
•

20. Oktober + 18. November:
•
•
•
•
•

Akkreditering nye program fra 2021
Reakkreditering 2020 (forventer 2 saker)
Oppf. handlingsplan; tema fastsettes senere
OS: Oppsummering Utdanningsseminar 2020
OS: Referat fra lokale UU

DES

JAN

NOV

FEB

OKT

9. September:
• Konstituering av nytt utvalg for
studieåret 2020-2021
• Oppf. handlingsplan; tema fastsettes senere
• Reakkreditering 2020 (forventer 1 sak)
• OS: Regnskap første halvår 2020
• OS: Referat fra lokale UU

MAR

SEP

APR
AUG

MAI
JUL

August:
Juli:

JUN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Årsrapport 2019
Regnskap 2019
Budsjett 2020
Årshjul 2020
Oppfølging Handlingsplan UU 2019-2022
Reakkreditering 2019 (2 stk – rest fra 2019)
Oppstart planlegging Utdanningsseminar 2020
OS: Studiebarometeret 2019 - resultater
OS: Mentorordning
OS: Referat fra lokale UU

23. April:
• Reakkreditering (5 stk - rest fra 2019)
• Oppf. Handlingsplan /KSS arbeidsgruppe; helhetlig
tidsplan med frister for kvalitetsarbeid herunder
endring på emner etter første gjennomføring
• Oppf. handlingsplan; Studiebarometeret 2019
– oppfølging studieprogrammer med dårlige
resultater
• Oppf. handlingsplan; Felles mandat for programråd
• Oppf. handlingsplan; Internasjonalisering (dvs kartlegging mobilitetsvindu og info på web, antall
engelskspråklige emner og antall semesterpakker)
• OS: Referat fra lokale UU

10. Juni:
• Reakkreditering – rektors plan for 2020
(forventer totalt 6 av 9 studieprogrammer)
• KSS Arbeidsgruppe – resultater av gruppens arbeid
• Oppf. handlingsplan; tema fastsettes senere
• Program og dato for Utdanningsseminar 2020
• OS: Mentorordning
• OS: Referat fra lokale UU
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

18/03774-45
Klikk her for å skrive inn tekst.
Lars Røed Hansen og Siri Gro Steinnes
Møtedato
10.03.2020

REAKKREDITERING 2019 - BACHELOR I SOSIALT ARBEID
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere (endelig godkjenne) studieplan og
tilhørende dokumentasjon for Bachelor i sosialt arbeid under forutsetning av punkt 2.
2. Det forutsettes at praksisavtaler og praksisreglement i tråd med ny studieplan er på plass
i løpet av 20. mai 2020.
3. Deltid akkrediteres ikke før praksisavtaler for studieprogrammet (og nedslagsfeltet) er på
plass.
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Sammendrag
Skriv her.

Saksframstilling
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29.
desember 2016 og justert ved rektorvedtak 17/01202-9 den 6. februar 2019 ). Rektor vedtar
årlig plan for reakkreditering (rektorvedtak 18/03774-5 den 2. januar 2019 gjelder plan for
2019).
I følge planen for reakkreditering i 2019 inngår Bachelor i sosialt arbeid og bachelor i
barnevern. Programmene har mange felles emner og har delvis blitt behandlet samlet.
Sosialt arbeid får ny studieplan fra og med studieåret 2020-2021 og er utarbeidet i tråd med
Universitets- og høyskoleloven (som tidligere) samt ny nasjonal forskrift om felles
rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger samt nye nasjonale retningslinjer for
sosionomutdanning (begge forkortet til RETHOS i forbindelse med utvikling og
implementering). Sistnevnte ble vedtatt 15. mars 2019. Samlet innebærer dette en overgang
fra nasjonale rammeplaner med beskrivelse av utdanningens innhold til beskrivelse av
studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse etter endt utdanning
beskrevet gjennom læringsutbytter.
Studiemodellen er utformet med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene i
kompetanseområdene «kunnskap om og arbeid med sosiale problemer» og «rammer for og
perspektiver på sosialt arbeid» definert i rammeplan og retningslinjer. Praksis er fordelt på
to perioder, en kortere praksis i første studieår og en hovedpraksis i fjerde semester.
Praksisemnene utgjør til sammen 35 studiepoeng og 24 uker praksis. Utveksling kan
gjennomføres i andre semester (primært nordiske partnere) eller i fjerde semester hvor
hovedpraksisen ligger.
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Studiemodell:
Tabell 1 Studiemodell, sentrale deler merket gult

Første år

Andre år

Tredje år

Høst
(1.semester)

Vår (2.semester)

Høst (3.semester) utvekslingsvindu

Vår (4.semester)
utvekslingsvindu

Høst (5.semester)

Vår (6.semester)

EX150S:
Dannelsessemesteret
(30 sp.)

SAXXX:
Introduksjon til
sosialt arbeid

SAXXX:
Sosialarbeider;
roller, relasjoner og
metoder (20 sp.)*

SAXXX:
Praksis sosialt

SA271S
Sosialt arbeid
innenfor velferdstjenestene. (30 sp.)*

SAXXX:
Valgfitt emne (Fire alt.)(10
sp.)
-Den sosiale kroppen
-Sosialt arbeid i skolen
-Funksjonshemmede og
samfunn
-Sosialt arbeid i et
flerkulturelt perspektiv

(15 sp.)*

NYXXX: Mentorskap
i fllerkulturell
kontekst (5 stp.)*
eller
NYXXX: Praksis i
sosiale relasjoner
(5 stp.)*
RE120S: Introduks til
Jus (10 sp.)

arbeid (30 sp.)*

SA270S:
Tverrprofesjon- nell samarbeidslæring (10 sp)

ME118S:
Samf.vit. metode
(10 sp.)

SA205Ss:
(10 stp.)

Bacheloroppgave
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Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden
Reakkrediteringssøknaden ble behandlet i lokalt utdanningsutvalg 25. september og
oversendt fra fakultetet 8. oktober 2019 (utdrag).
Reakkrediteringssøknaden oversendes nå med de endringene som er gjort på bakgrunn av
tilbakemeldingene av studieavdelingen.
De internasjonale avtalene er nå vedlagt. Det som mangler nå er avtalen med Tanzania
Tumaini Home, barnehjem, Mto Wa Mbu , region Arusha I Tanzania. Avtalen vi har inngått
med MoUen med Absalon mangler signatur fra dekan men er ventet på plass innen kort tid.
På samme måte som Vernepleieutdanningen har vi ikke praksisavtalene i boks. Vi håper vi på
lik linje med dem at vi også kan få en utsettelse på å få disse avtalene på plass.
Angående at emnet ME118S Innføring i samfunnsvitenskapelig analyse skal tilbys både høst
og vår, så vil det komme alle FSVs studenter til gode.

Opprinnelig søknad hadde flere større mangler (manglende delkapitler, flere henvisninger til
programmer fra søknad som har blitt brukt som mal). Søknaden har dermed gjennomgått
relativt store endringer hvor opprinnelig en praksisperiode har blitt til to og innføringsemnet
på begge programmene har blitt tydeligere adskilt. Også hovedpraksisperioden i fjerde
semester har fått egne emner.
I den studieplanen som ligger til grunn for denne reakkrediteringen er dette i
større grad løst opp for å imøtekomme kravene i de ulike retningslinjene som
gjelder for utdanningene. Disse skillene kommer til uttrykk i følgende punkter:
•
•

•

•

•

I Dannelsessemesteret vil det nå bli tilrettelagt noe mer særskilt innhold
for hver av profesjonsutdanningene.
Det tidligere introduksjonskurset i sosialt arbeid på 2. semester utgår, og
erstattes av nye innføringskurs i hhv. sosialt arbeid og barnevern. Kurset i
sosialt arbeid er knyttet til bachelor i sosialt arbeid, mens kurset om
barnevern er knyttet til bachelor i barnevern.
I hht. forskriftene om utdanningene har vi laget ulike praksisopplegg for
de to utdanningene. Som nevnt ovenfor består dette i at det en
praksisperiode i første studieår, der studentene velger mellom to kurs på
5stp; enten praksis i sosiale relasjoner eller mentorskap i flerkulturell
kontekst. Hovedpraksisene i fjerde semester er delt i ulike kurs for hhv
sosialt arbeid og barnevern for å tilfredsstille forskriftenes krav til
læringsutbytte for de to ulike studiene.
Fordypningen i barnevernarbeid på 30 stp. og fordypning i sosialt arbeid
innenfor velferdstjenestene på tredje studieår videreføres i den nye
modellen – med unntak av at studenter ved bachelor i sosialt arbeid ikke
lenger kan velge mellom to fordypninger.
Studentene ved begge utdanninger gis mulighet til å velge et emne på 10
stp. i sjette semester. Her tilbys alle studenter ved de to utdanningene de
samme fire valgfrie emnene.
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Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende
dokumentasjon. Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning
til denne. Veiledninga er bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften;
1) veiledning, 2) krav til hva søknaden minst skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige
vedlegg. Veiledninga består ikke av alle delene for samtlige paragrafer.
BSV-utdanningene (barnevern, sosialt arbeid og barnevern) ble gjennomgått av NOKUT i
20161 slik at vi har også skjelt mot denne rapporten i arbeidet.
I oversikten nedenfor (og på de neste sidene) er det lagt vekt på saksbehandling tett opp
mot forskriften og NOKUTs veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).

§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler
med tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt,
vise studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.

Ok

§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i
samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring, og studietilbudet skal ha et
dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha
tydelig relevans for videre studier og /eller
arbeidsliv.

Samsvar med NKR: OK

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være
på 1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og
infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
Det skal legges til rette for at studenten kan ta en
aktiv rolle i læringsprosessen.

1

Ok

Dekkende navn: OK
Faglig oppdatert: OK
Relevans for videre studier: OK
Relevans for arbeidsliv: OK
OK
OK

Undervisning/læring/vurdering:
OK
Aktiv rolle: OK

https://www.nokut.no/nyheter-2016/Utfordringer-for-bachelor-i-barnevern-sosialt-arbeid-og-vernepleie/
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(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for
internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha
ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted
(10)

OK

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en
størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt
over tid og ha en sammensetning som dekker de fag
og emner som inngår i studietilbudet.
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med
et definert ansvar for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til
studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling
ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene
av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med
førstestillingskompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive
forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og
faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til
dokumenterte resultater med en kvalitet og et
omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til
en grad skal delta aktivt i nasjonale og

Størrelse: OK

Ok

OK

Ikke ok – se drøfting

Kompetansemessig stabilt: OK
Sammensetning: OK
OK
OK

Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK
Krav til kompetansenivå: OK

OK

OK
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internasjonale samarbeid og nettverk som er
relevante for studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal
fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen
må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse, og erfaring fra praksisfeltet.

Fagmiljøets kunnskap: OK
Praksisveiledernes
kompetanse – nevnt under 2-2
(3):
OK – se kommentar

Drøfting
Fagmiljøet har høy førstekompetanseandel og programmet har utvekslingsmuligheter både i
3. semester (primært Norden) eller ved å gjennomføre praksisperioden utenlands i fjerde
semester.
Når det gjelder 2-2 (9) «For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom
institusjon og praksissted» er derimot punktet ikke på plass.
Bachelorprogrammene i sosialt arbeid og barnevern har hatt studenter i praksis i fjerde
semester i mange år, men disse avtalene har i liten grad vært langsiktige og har ikke dekket
antallet studenter som faktisk har dratt ut i praksis. Praksisgjennomføringen har vært
regulert av kortsiktige avtaler for ett og ett studieår (praksisperiode).
Fakultetet har også hatt samarbeidsavtale med Østbyen skole om Nattergalenprosjektet2
siden 08/09. Opprinnelig kontrakt gjelder perioden 08/09 til våren 2011, men fakultetet
opplyser at avtalen skal gjelde så lenge Nattergalen pågår og skal i forbindelse med ny
praksismodell få ny avtale. Studenter på barnevern som har deltatt på prosjektet har
tidligere fått godskrevet noe praksis i hovedpraksisen grunnet deltakelsen i Nattergalen.
Fakultetet har fått til praksis i alle år, men arbeidet må formaliseres og sikre langsiktige
avtaler for begge praksisperiodene. Dette må formaliseres både med rammeavtaler (f.eks
Bodø kommune) og praksisavtaler ved det enkelte praksissted3. Dette gjelder både for
praksisperioden på 1. studieår og hovedpraksis i 4. semester.
Av samme årsak kan ikke deltidstilbudet akkrediteres som er planlagt for 2021 og eventuell
oppstart andre studiesteder må også ha dette på plass før oppstart.
Fakultetet har ikke signerte avtaler dimensjonert for studieprogrammet og innfrir dermed
ikke §2-2 (9) på nåværende tidspunkt.

§ 2.3 (7) – om praksisveiledernes relevante kompetanse og erfaring fra praksisfeltet

2
3

Prosjekt hvor studenter følger opp elever med minoritetsbakgrunn i skolen og får flerkulturell forståelse.
NOKUTS veileder s. 19
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I forskrift om rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger står følgende i §3;
«Praksisveileder skal ha relevant faglig kunnskap og bør som hovedregel ha formell
veiledningskompetanse.» Det er verdt å merke seg formuleringen med «bør som
hovedregel». Ut fra informasjon i søknaden har noen veiledere både erfaring og
veilederkurs, mens mange ikke innehar dette (eventuelt informasjon mangler). Praksis og
dermed også praksisveilederne er en meget viktig del av utdanningen.
Fakultetet bør derfor etterstrebe å øke andelen veiledere med formell
veiledningskompetanse. Det forventes at de nye praksisavtalene, som skal være gjeldende
fra høsten 2020, inneholder krav om formell veiledningskompetanse for veilederne.
Vurdering
Fakultetet har fått praksis til før og har lagt et framdriftsplan for å få praksisavtaler på plass
innen utgangen av vårsemesteret 2020.
Praksisreglementet har ikke blitt oppdatert for den nye studieplanen og det foreslås at
denne må inn innen samme frist.

Vedlegg:
1. Oversendelse fra fakultetet
2. Studieplantekst
3. Læringsutbytte på programnivå knyttet til emner
4. Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene
5. Forskrift om nasjonale retningslinjer for sosionomutdanning
6. Avtale med Mid Sweden University
7. Avtale med Absalon 21.01.2020
8. Avtale med Absalon til 2020
9. Avtale Christ universty, India
10. Avtale Madagaskar
11. Emnebeskrivelser
12. Oversikt fagmiljø
13. CVer
14. Oversikt over (planlagte) praksisavtaler
15. Avtaleutkast med Bodø kommune
16. Samarbeidsavtale med Østbyen skole (utgått)
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SELVEVALUERING – REAKKREDITERING AV EKSISTERENDE STUDIEPROGRAM
Nord universitet har egne retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogram (vedtatt
av rektor første gang 29.12.2016 og justert siste gang 06.02.2019). I retningslinjene inngår
selvevaluering utført av fakultetet som innledningen på reakkrediteringsprosessen.
Nærmere informasjon om denne:
•

Selvevaluering kan benyttes både for studieprogrammer som inngår i rektors vedtatte plan
for reakkreditering og studieprogrammer som gjennomgår reakkreditering på grunn av større
endring i studieplan, fagmiljø, rammebetingelser mv.

•

Selvevalueringen gjennomføres og dokumenteres med dette dokument. I tabellen på de
neste sidene settes inn OK eventuelt Ikke OK. Hver enkelt bestemmelse kommenteres
nærmere, enten helt kort eller mer utfyllende. Oversikt over studieprogrammets
studiemodell og fagmiljø skal vedlegges.

•

Selvevalueringen skal inneholde en oppsummering og begrunnet forslag til videre
reakkrediteringsprosess; herunder minimum 3 områder (forskriftsbestemmelser) hvor
fullstendig reakkrediteringsprosess gjennomføres.

•

På de utvalgte områdene for fullstendig reakkrediteringsprosess forutsettes at fakultetet
innhenter ekstern fagekspertise, og at studentene involveres i reakkrediteringsprosessen.

•

Selvevalueringen (dette dokument) skal behandles i fakultetets lokale Utdanningsutvalg så
fremt det er praktisk mulig, og deretter av dekan.

•

Det er prorektor, som etter dialog med fakultetsledelsen om gjennomført selvevaluering, tar
beslutningen om videre reakkrediteringsprosess for det enkelte studieprogram.

•

Fakultetet kan melde at studieprogram skal gjennomgå fullstendig reakkrediteringsprosess,
uten å gjennomføre selvevaluering.

Det forutsettes at rapportert kvalitet over tid og særlig resultatene fra siste års Studiebarometer og
Studieprogramrapport er en del av den samlede vurderingen i selvevalueringen. Dette bør også
komme fram i oppsummeringen og begrunnet forslag til videre reakkrediteringsprosess, og vil være et
tema i dialogen med prorektor for utdanning. Jo større del av studieprogrammet som har hatt
kvalitetsmessige utfordringer, jo relativt sett større del av studieprogrammet er det naturlig å gjøre
gjenstand for en mer omfattende reakkrediteringsprosess.
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Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FOR-2017-02-07-137
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med
tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise
studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.

Vurdering av kravene: OK / Ikke OK
OK
OK

(3)
§ 2.2 Krav til studietilbudet
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal
legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal studentutveksling. Innholdet i
utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

Vurdering av kravene: OK / Ikke OK
OK

OK
OK
OK
OK

OK

OK

OK

Ikke OK*/**

*: All

praksisutplassering er forankret i en avtale mellom veileder/studiested og student. Studiet
har i tillegg overordnede avtaler om praksisplasser med noen få, større arbeidsgivere.
**: Slike avtaler er bare delvis på plass på søknadstidspunkt. Det arbeides med å skaffe avtaler i
et tilstrekkelig omfang i forhold til hvor mange studenter som hvert år gjennomfører
praksisstudier.
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§ 2.3 Krav til fagmiljøet FOR-2017-02-07-137

Vurdering av kravene: OK / Ikke OK

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse
som står i forhold til antall studenter og studiets egenart,
være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i
studietilbudet.

OK

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.

OK

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet.

OK

(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen.
Av disse skal det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med førstestillingskompetanse.

OK

b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50
prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av
ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav
minst 10 prosent med professor- eller dosent
kompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.

OK

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.

OK

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet
tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse, og erfaring
fra praksisfeltet.

OK
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Bachelor i Sosialt arbeid (180 ECTS)
Fakta om studiet
Nord universitet har siden 1975 tilbudt bachelor i sosialt arbeid, som i dette dokumentet
også omtales som sosionomutdanningen. Siden 2001 har vi også tilbudet dette som en
fireårig deltidsutdanning på Helgeland med opptak hvert fjerde år. Studiestedet var i
perioden 2001- 2005 Mosjøen. Fra 2005 har Campus Helgeland i Mo i Rana vært studiested
for denne utdanningen. Dette programmet omfattes også av denne
reakkrediteringssøknaden ettersom det følger samme studieplan som heltidsutdanningen.
Forskjellen mellom programmene er at kursgjennomføringen er annerledes som følge av
deltidsløsningen med et fireårig forløp. Denne gjennomføringen er beskrevet i Vedlegg 2 til
denne søknaden.
I henhold til lov om universiteter og høyskoler § 3-2 andre ledd kan departementet fastsette
rammeplaner for enkelte utdanninger. For helse- og sosialfagutdanninger er det fastsatt
«Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger»1. Denne forskriften trer i
kraft fra studieåret 2020/2021, men utdanningene kan ta forskriften i bruk fra 2019.
Forskriften gir igjen hjemmel for fastsetting av retningslinjer for hver enkelt utdanning. En ny
retningslinje for sosionomutdanningen ble vedtatt 01.07.20192, og trer i kraft fra og med
opptak til studieåret 2020-2021. Retningslinjen skal sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå,
slik at kandidatene som uteksamineres har en felles sluttkompetanse, uavhengig av
utdanningsinstitusjon. Forskriften og retningslinjen ligger til grunn i arbeidet med denne
reakkrediteringen. Retningslinjen er utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring (NKR) jf. Forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring, jfr. Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring. Reakkrediteringen
tar også hensyn til innholdet i NOKUTs tilsynsrapport etter tilsyn med bachelor i barnevern
og sosialt arbeid ved Nord universitet av 01.02.1017.
Studiets navn:
Nivå:
Omfang:
Opprettet:
Normert studietid:
Organisering:
Språk:
Fakultet:
Studiested:
Regulert av rammeplan:

Bachelor i sosialt arbeid
Bachelor
180 studiepoeng
1975
3 år
Heltidsutdanning på campus
Samlingsbasert deltidsutdanning
Norsk
Fakultet for samfunnsvitenskap
Bodø
Ja

1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-06-1353
2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-

409?q=Forskrift%20om%20nasjonal%20retningslinje%20for
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Grunnleggende krav til reakkreditering
§ 2-1. (1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørendeforskrifter
skal være oppfylt.
I følge NOKUT’s søkerveiledning3 er akkreditering av studietilbud regulert gjennom følgende
sentrale lover og forskrifter:
•
•

•

•

•

Lov om universiteter og høyskoler (Universitets- og høyskoleloven).
Denne loven definerer universitetets oppdrag og rammer. Dermed innrammer den også
krav og grunnleggende forutsetninger for denne utdanningen.
Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning (Studiekvalitetsforskriften).
Denne forskriften innrammer kvalitetssikringsarbeidet ved
universitetet, og NOKUT’s oppgaver som tilsyn for kvalitetssikringen.
Selv om akkreditering av bachelor program tilligger universitetet, må
derfor akkrediteringen skje i hh.t til forskriftens krav.
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
(Studietilsynsforskriften).
Denne forskriften omhandler det konkrete studiekvalitetsarbeidet, og hvordan akkrediteringsarbeidet skal foregå.
Forskriften omhandler også universitetets eget systematiske
kvalitetsarbeid, og redegjør for NOKUT’s akkrediterings- og
tilsynsvirksomhet.
Forskrift om opptak til høyere utdanning (Opptaksforskriften).
Denne forskriften omhandler hvilke krav som stilles til søkere ved søknad om opptak til
bl.a. dette studiet. Forskriften beskriver også krav til hvordan saksbehandlingen ved opptak skal
gjennomføres.
Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved
universiteter og høyskoler (Forskrift om grader og beskyttede titler) , §9
Forskriftet omhandler «de grader og yrkesutdanninger med beskyttet tittel og
normert studietid som kan tildeles av institusjoner som går inn under lov om
universiteter og høyskoler». § 9 omhandler hvilke grader som kan tilbys ved Nord
universitet. Bachelorgrad – som denne i sosialt arbeid – inngår i denne
prargrafen.

I tillegg er det relevant å forholde seg til følgende forskrift:
•

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
Dette er en forskrift som sikrer kvalitet i gjennomføringen av våre studier, og «regulerer
studentenes rettigheter og plikter», som det heter i forkriftens § 1-1. Det er ellers verd å merke
seg at forskriftens § 1-1, punkt 2 presiserer at bestemmelser i rammeplaner – som
finnes for bl.a. dette studiet, gjelder der hvor det evt. Er konflikter mellom denne
forskriften og rammeplanen.

•

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger
Forskriftens formål er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr praksisnære og forskningsbaserte
helse- og sosialfagutdanninger med høy faglig kvalitet og relevans. Forskriften skal sammen med
10
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retningslinjene sikre at norske helse- og sosialfagutdanninger kjennetegnes nasjonalt og
internasjonalt som kvalitativt gode profesjonsutdanninger i høyere utdanning. Den skal sammen
med retningslinjene sikre at utdanningene forholder seg til de standardene og kriteriene som
gjelder for helse- og sosialfagutdanninger, nasjonalt og internasjonalt regelverk, gir internasjonale
perspektiver og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige behov for kompetanse.
Forskriften skal sammen med retningslinjene sikre at institusjonene legger til rette for helse- og
sosialfagutdanninger med helhet og sammenheng mellom fag, emner, teori og praksis samt
undervisningsmetoder og vurdering av studentene.
•

Forskrift om nasjonal retningslinje for sosionomutdanning
Denne forskriften, som gjelder for dette studiet, skal sikre et nasjonalt likeverdig nivå
mellom utdanningene i landet. Uteksaminerte kandidater skal, uavhengig av hvilken
utdanningsinstitusjon de har tatt utdanningen ved, ha en felles sluttkompetanse.
Forskriften beskriver utdanningens formål, og læringsutbytter for ulike kompetanseområder som til sammen skal skape forutsetninger for en slik felleskompetanse.
Forskriftens krav og læringsutbytter er innarbeidet i studieplanen som nå søkes akkreditert. De er
enten gjengitt slik forskriften formulerer dem, eller presentert i tilpasset form
i utdanningens kursbeskrivelser. Kursbeskrivelsene følger som vedlegg til denne søknaden.
Forskriften stiller også krav til hvordan studiet skal bygges opp, og hvordan
praksis skal innrettes i utdanningen. Kravene på disse områdene er hensyntatt i
den foreliggende studieplanen.

•

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
Forskriften, som er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler § 4-10, pålegger
universitetet å utøve skikkethetsvurdering – også i bachelorene i barnevern og sosialt arbeid.
Forskriften beskriver hva skikkethetsvurdering er, og fastsetter vurderingskriterier for de ulike
utdanningskategoriene som omfattes av kravet.
Forskriftens § 4 fastsetter de kravene som er relevante for denne utdanningen. Videre
beskriver forskriftet organiseringen og rammene for skikkethetvurderingen i
institusjonen, og understreker at skikkethetsvurderingen skal være «løpende»
gjennom hele studiet. Det er derfor ikke knyttet til en bestemt del av studiet, men et
ansvar ansatte ved studiet og studieprogramansvarlig (SPA) i felleskap tar. Vi vektlegger
også at studentene får den informasjon omkring skikkethetsvurdering, slik forskriftens
§ 6 forutsetter.

I den følgende teksten vil vi for øvrig komme tilbake til de ulike lover og forskrifter der de har relevans for
temaene som til enhver tid belyses.

§ 2-1 (2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon, samt muligheter forstudentutveksling.
Korrekt informasjon om studietilbudet
Studiets navn er «Bachelor sosialt arbeid». På engelsk heter det «Bachelor social work».
Forskrift om nasjonal retningslinje for sosionomutdanningen fastslår at : «Formålet med
utdanningen er å utdanne kvalifiserte profesjonsutøvere som kan bistå enkeltpersoner,
familier eller grupper med å forebygge, redusere og mestre sosiale og helsemessige
problemer». Studiets innhold, oppbygging og progresjon går fram av studieplanen som vil
11
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bli publisert sammen med studieprogrambeskrivelsen på Nord universitets elektroniske
hjemmeside.4 Den nettbaserte studieprogrambeskrivelsen (nord.no) av bachelor i sosialt
arbeid er lett tilgjengelig, og kan nås både ved å skrive sosionom eller sosialt arbeid i
søkefeltet, og gjennom studiets URL der man blir presentert for institusjonens navn,
websidens nasjonalitet og språk, studiets navn og nivå.
Programmet presenteres ved en grundig gjennomgang av hvert enkelt emne som inngår i
studiet der følgende punkter gjennomgås:
•

Beskrivelse av studiet

3

NOKUT’s søkerveiledning: 3
https://www.nokut.no/.../17-04127-2_sokerveiledning_akkreditering_studietilbud.pdf
4
https://www.nord.no/no/studier/sosialt-arbeid-sosionom-bachelor
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kostnader
Læringsutbytte
Forkunnskapskrav
Undervisningsform
Læringsaktiviteter og læringsform
Pensum anbefalte forkunnskaper
Hjelpemidler til eksamen
Emneevaluering
Vurderingsordning
Overlappende emner

Inne på studiets programbeskrivelse finnes også kortere artikler om jobbmuligheter og
videre utdanning. I tillegg er det lagt ut mailadresser, telefonnummer og fotos av
studieveileder, emneansvarlige og programansvarlig. Studiemodellen for studiet ser forøvrig
slik ut:
Studiemodell Bachelor i sosialt arbeid, heltid
TABELL 1 STUDIEMODELL, HELTID

Første år

Andre år

Høst
Vår (2.semester)
(1.semester)

Høst
(3.semester)

Vår
(4.semester)

Høst
Vår
(5.semester) (6.semester)

SAXXX:
Sosialarbeider;
roller, relasjoner
og metoder (20
sp.)*

SAXXX:
Praksis

SA271S
Sosialt
arbeid
innenfor
velferdstjenestene.
(30 sp.)*

EX150S:
Dannelsessemesteret
(30 sp.)

SAXXX:
Introduksjon til
sosialt arbeid
(15 sp.)*

Tredje år

sosialt
arbeid
(30
sp.)*

NYXXX:
Mentorska
p
i
fllerkulture
ll kontekst
(0
stp.)*
eller
NYXXX:
Praksis
i
sosiale
relasjoner
(0 stp.)*

NYXXX:
Mentorskap i
fllerkulturell
kontekst (5
stp.)*
eller
NYXXX: Praksis i
sosiale
relasjoner
(5 stp.)*

SAXXX:
Valgfitt emne
(Fire alt.)(10
sp.)
-Den sosiale
kroppen
-Sosialt arbeid
i skolen
Funksjonshem
mede og
samfunn
-Sosialt arbeid
i et
flerkulturelt
perspektiv
SA270S:
Tverrprofesjonnell samarbeidslæring (10
sp)
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RE120S: Introduks ME118S:
Samf.vit.
til Jus (10 sp.)
metode (10 sp.)

SA205Ss:
Bacheloroppgave (10
stp.)

*: Disse merkede emnene utgjør de sentrale delene av studiet (Studietilsynsforskriften § 2-3 (4),
som skal ha førstekompetente ansatte som emneansvarlige.

Studiemodell Bachelor i sosialt arbeid, deltid
TABELL 2 STUDIEMODELL, DELTID

Første år
Høst
(1.semes
ter)
EX150S:
Dannels
essemest
eret (15
sp.)

Andre år
Vår
(2.semes
ter)
EX150S:
Dannels
essemeste
ret
(15 sp.)

Høst
(3.sem
ester)
SAXXX:
Introduksj
on
sosialt
arbeid
(15 sp.)*

Tredje år
Vår
(4.semester
)
SAXXX:
Sosiala
rbeider
; roller,
relasjo

Høst
(5.seme
ster)
SAXXX:
Praksis
sosialt
arbeid
(30
sp.)*

Fjerde år
Vår
(6.semes
ter)
SAXXX:
Sosialt
arbeid
innenfor
velferdstjenestene.
(15sp.)*

Høst
(7.semest
er)
SAXXX:
Sosialt arbeid
innenfor
velferdstjenestene.
(15sp.)*

Vår
(8.semest
er)
SAXXX:
Valgfritt emne
(se
alternativer
under tabell)

ner og
RE120
S:
Introd
uks til
Jus
(10
sp.)
NYXXX:
NYXXX:
Mentorska Mentorsk
pi
ap i
fllerkulture fllerkultur
ll kontekst ell
(0 stp.)* kontekst
eller
(5 stp.)*
NYXXX:
eller
Praksis i NYXXX:
sosiale
Praksis i
relasjoner sosiale
(0 stp.)* relasjoner
(5 stp.)*

metod
er (20
sp.)*

SA270S:

SA205Ss:
BacheTverrprofesjo loroppgave
nnell samar- (10 stp.)
beidslæring
(10 sp)

ME118S:
Samf.v
it.
metod
e (10
sp.)

*: Disse merkede emnene utgjør de sentrale delene av studiet (Studietilsynsforskriften § 2-3 (4),
som skal ha førstekompetente ansatte som emneansvarlige.
SAXXX: Valgfitt emne, 10 stp. Fire alternativer: Den sosiale kroppen, -Sosialt arbeid i skolen,
Funksjonshemmede og samfunn, Sosialt arbeid i et flerkulturelt perspektiv
14
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Opptakskrav til studiet er regulert av Forskrift om opptak til høgre utdanning 5. Informasjon
om søknadsfrist, opptakskrav, hvordan det skal søkes om opptak, og en link til å kunne søke
opptak framgår også av studieprogrambeskrivelsen på:
https://www.nord.no/no/studier/sosialt-arbeid-sosionom-bachelor. For opptak kreves det
studiekompetanse (jmf. Kap. 2, Forskrift om opptak til høgre utdanning 6) eller
realkompetanse (§ 3.1 Forskrift om opptak til høgre utdanning).
I vurderingen av realkompetanse vektlegger vi at søkeren har erfaringer fra brukerrettet virksomhet i
sosialt arbeid, arbeid innen helsesektoren eller erfaringer fra pedagogisk/kulturelt arbeid. Erfaringer
fra andre typer kunde/service- eller brukerorientert arbeid kan også være relevant. Et sentralt
kriterium er vurderingen av hvor sentralt samhandlingen og samarbeidsprosessene med
brukere/kunder/deltakere sto i den praksis som kreves gjort gjeldende.
Progresjonskravene i denne nye studiemodellen endres slik at alle eksamener fra første
studieår - inkludert dannelsessemesteret, må være bestått før studenten får begynne på
fjerde semester. Alle eksamener fra første og andre studieår må være bestått for å starte på
tredje studieår.
Studentutveksling og internasjonalisering blir belyst senere i dokumentet. Men utdanningen
har et bredt internasjonalt samarbeid som gjør det mulig for studenter å ta deler av
utdanningen i form av ulike ved utenlandske institusjoner, samt gjennomføre studiets
praksisdel i utlandet. Heltidsstudiet er tilrettelagt slik at studenter kan erstatte kurset i
tredje semester med lignende kurs ved utenlandske institusjoner. Studiets hovedpraksis
følger i fjerde semester. Studenter som ønsker det kan dermed ta hele andre studieår i
utlandet. Ved deltidsutdanningen er samme løsningen mulig. Men på dette studiet er det
fjerde semester som kan erstattes med andre kurs ved utenlandske institusjoner, mens
femte semester er studiets hovedpraksis.

Krav til studietilbudet
§ 2.2: Studietilsynsforskriften § 2-2 stiller følgende krav til studietilbudet:
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet
for studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
15
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(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid
og faglig utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted.
I det følgende vil vi gå gjennom hvordan hver av disse punktene oppfylles i bachelor i
sosialt arbeid ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

5 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13
6 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13
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§ 2.2 (1):Læringsutbyttet for studietilbudet og Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.
Læringsutbytte skal være beskrevet som det en kandidat skal ha oppnådd ved fullført
utdanning. Læringsutbyttet for studietilbud med profesjonskrav, for eksempel studietilbud
med rammeplaner, må oppfylle både profesjonskravene og kravene i Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR).
Vi har lagt læringsutbyttene i vedtatt forskrift (Forskrift om nasdjonal retningslinje for
sosionomutdanning) til grunn for beskrivelse av læringsutbyttene på studieprogramsnivå.
Disse læringsutbyttene, som er vedtatt av Kunnskapsdepartementet 01.04.2019, gjelder
fra 01.07.2019, og trer i kraft fra og med studieåret 2020/2021. Vi forutsetter derfor at de
beskrives i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.

2.2 (1) a: Læringsutbyttet for bachelor i sosialt arbeid:
«Forskrift om nasjonal retningslinje for sosionomutdanning, som tilsvarer bachelor barnevern, fastslår

at «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».
Det må understrekes at denne fremstillingen av læringsutbyttet beskriver bachelor i sosialt
arbeid som helhet. I vedlegg 1 – «Oversikt over emner som oppfyller læringsutbyttet på
programnivå» – har vi skissert hvordan kunnskap, ferdigheter og kompetanse fra hvert
enkelt emne akkumuleres i det læringsutbytte som oppnås på programnivå. For mer
inngående informasjon om læringsutbyttet, undervisnings- og vurderingsformer i
programmets enkelte emner, viser vi til studieprogrambeskrivelsen med studiemodell
(§2.2(4)) og emnebeskrivelser med pensumoversikt i vedleggene 2-7.
Læringsutbyttet er formulert med tanke på å klargjøre for kandidaten, arbeidsgivere og
andre hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse kandidaten skal ha etter å ha
gjennomført bachelorstudiet i sosialt arbeid.
Samtidig er det nødvendig å påpeke at det konkrete innholdet i læringsutbyttet vil endre seg
over tid. Framvekst av ny kunnskap, generert gjennom forskning så vel som endring og
utvikling innenfor samfunnets ulike områder, vil påvirke og på sikt kunne redefinere det
faglige meningsinnholdet som uttrykkes gjennom læringsutbyttet. Det forutsetter et fagmiljø
som både fanger opp og tar aktiv del i denne kunnskapsproduksjonen, og at dette også
avspeiler seg i de pedagogiske metodene som benyttes på studiet.

2.2 (1) b: Studiets navn
Studiet skal ha et dekkende navn (§ 2.2, 1).
Bachelor i sosialt arbeid/ Bachelor, social work
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Denne utdanningen er en av fire sosialarbeiderutdanninger ved Nord universitet. De tre
øvrige er bachelor i barnevern, som gis som heltidsutdanning ved campus i Bodø,
vernepleierutdanning som gis på heltid ved studiested Namsos og en samlingsbasert
bachelor i sosialt arbeid som gis ved studiestedet i Mo i Rana. Utdanningen gir muligheter
for videre utdanning på masternivå i sosialt arbeid ved Nord universitets campus i Bodø, og
ved andre institusjoner som tilbyr utdanning på dette nivået.

§ 2.2 (2): Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for
videre studier og/eller arbeidsliv.
Kravet om at studietilbudet er faglig oppdatert, innebærer at det er oppdatert innenfor
kunnskapsutviklingen i både akademia og profesjons-, arbeids- og/eller samfunnsliv.
Relevans og oppdatert kunnskap innen profesjons-, arbeids- og/eller samfunnsliv sikres
gjennom ordninger for samhandling med arbeids- og/eller samfunnsliv tilpasset
studietilbudets innhold og nivå. Det forutsettes at institusjonen har vurdert
rekrutteringsgrunnlaget ut fra forventet etterspørsel/behov og samlet kapasitet knyttet til
samme eller lignende studietilbud ved egen institusjon og andres institusjoner.

2.2 (2) a: Faglig oppdatering
Senere i dette dokumentet – under §2.3 Krav til fagmiljøet – vil det bli redegjort for
fagstabens egen kontinuerlige oppdatering med relevans for bachelor i sosialt arbeid. Her er
det nødvendig å understreke at fakultetets samlete kompetanse på dette fagfeltet er
betydelig større enn den gruppen som til enhver tid underviser på dette programmet.
Lærerne ved utdanningen inngår i fakultetets forskningsgrupper, hvor kolleger tilknyttet
andre studieprogrammer inngår. Gjennom denne gruppen innhentes både kompetanse som
benyttes i utdanningen, samtidig som lærere ved utdanningen gjennom faggruppen deltar i
forskning som styrker utdanningens muligheter for til enhver tid å dra veksler på ny, egen
forskning. En ytterligere faglig motor er vårt doktorgradsprogram i sosiologi som blant annet
har fokus på velferdsforskning. Samarbeidet mellom doktorgradsprogrammet og faggruppen
er tett, og har betydning for den faglige utviklingen rundt studieprogrammene. Den bidrar
også til at lærere ved studiet produserer forskningsbaserte artikler i tidsskrifter og fagbøker,
produserer fagbøker deltar på nasjonale og internasjonale forskningsseminarer og
konferanser, og er gjesteforelesere og eksterne sensorer ved andre universiteter og
høyskoler. Denne produksjonen er dokumentert i den enkelte ansattes CV (se vedlegg). I
tillegg deltar de ansatte i ulike internasjonale nettverk innrettet mot så vel forskning som
undervisning. De er også ofte brukt som reviewere i nasjonale så vel som internasjonale
tidsskrifter. En utstrakt ekstern foredragsvirksomhet er også en målestokk på fagstabens
oppdaterte kunnskap og relevans. Som vi senere kommer tilbake til er det faglige nivået
høyt blant de ansatte. Blant de som har ansvar for utdanningen har de aller fleste
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førstekompetanse1.
Som en konsekvens av alle nevnte faglige prosesser, følger kontinuerlig oppdatering av
pensum og sentrale temaer i undervisningen innenfor de ulike emnene. Det er også viktig å
fremheve at studentenes evalueringer av programmets ulike emner har betydning for
oppdatering og utvikling av studiet. Her er midtveisevalueringen av de ulike kursene en
viktig kilde til slike oppdateringer. Et eksempel på endring som har fulgt av slike
tilbakemeldinger er bruk av gjesteforelesere. Det har vært reist kritikk om at vi i noen
tilfeller har hatt for mange ulike slike forelesere. Dette har ført til en del gjentakelser av
poenger i forelesninger, samtidig som den overordnede sammenhengen i kurset har vært
mer utfordrende å se. Konsekvensen av kritikken har blitt at vi har redusert antallet
gjesteforelesere, og samtidig fått en større bevissthet om når og hvordan det er
hensiktsmessig å dra på eksterne ressurser. Vi har også omfanget av egne faglige bidrag –
så langt det har vært mulig – på kursene for å sikre tydeliggjøring av overordnet
sammenheng.
2.2 (2) b: Faglig relevans for arbeidslivet
Bachelor i sosialt arbeid har vist seg å være en utdanning som gir studentene jobb etter endt
utdanning. Til tross for et stort utdanningsvolum på landsbasis gjennom mange år, er
etterspørselen etter sosionomer god. I oktober 2014 var det på Finn.no 72 ledige stillinger
for sosionomer, mens Nav.no hadde 122 ledige stillinger for sosionomer (Sosialnytt, 2014). I
november 2019 viser Finn.no 210 stillinger for sosionomer (Finn, 2019), mens Nav. No har
415 ledige stillinger for sosionomer (Nav, 2019). Av disse var 14 av stillingene knyttet til
Nordland fylke.
Utdanningen kvalifiserer for mange slags jobber innen velferdsforvaltning, skole,
helseinstitusjoner og kommunale tiltak for ulike grupper. Den gir altså en svært anvendelig
kompetanse i arbeidsmarkedet. En annen grunn kan være at det er kvinneyrke, noe som
fører til at det er mange vikariater, engasjementer og deltidsstillinger tilgjengelige i
forbindelse med arbeidstakeres permisjoner og reduserte arbeidstid i kortere eller lengre
perioder. Dette fører til behov for mange kompetente i arbeidsmarkedet.
Bredden i hva studentene tar arbeid i etter endt utdanning utfordrer oss også som
utdanningsinstitusjon. Det er viktig at vi følger med på hva slags arbeidsplasser sosionomene
knytter seg til, og kunne gi faglige bidrag som kan anvendes på de nye arenaene. Slike «nye»
arbeidsplasser er skole, skolefritidsordninger og et økende antall miljøterapeutiske tiltak i
kommunal regi.
Studiet gir blant annet grunnlag for å søke opptak på Master i samfunnsvitenskap med
fordypning i sosialt arbeid. I tillegg tilbyr en rekke høgskoler og universiteter aktuelle
videreutdanninger.
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2.2 (2) c: Rekruttering til studiet
Oversikt over søkertall fra de tre siste årene (2017, 2018 og 2019) finnes i vedlegg 12.
Tabellene viser følgende utvikling i søkertallene:
Som det går fram av oversikt holder søkertallet seg stabilt, mens andelen førsteprioritetssøkere øker
fra år til år.
Årstall

Antall søkere

Antall 1.pri-søkere

2017

882

129

2018

911

125

2019

1240

196

Søkerne kommer fra hele landet. Ved studiestart gjør vi hvert år en øvelse med studentene der vi ber
dem plassere seg langs en linje – fra sør til nord -. Da blir det tydelig at vi rekrutterer nasjonalt. De
største gruppene er fra Nordland og Trøndelag, men vi har alltid studenter fra alle deler av landet.
Som tallene i avsnitten ovenfor om antall ledige stillinger for sosionomer, virker det som antallet
mulige stillinger er stabilt, eller noe økende på landsbasis. Det er vanskelig å finne konkrete tall for
sosionomene spesielt. Rent generelt vil det framover være økt behov for ansatte i helse- og
sosialsektoren (SSB, 2014), noe det også er rimelig å anta omfatter sosionomene.
Sosionomer er heller ikke en yrkesgruppe det er særskilt vanskelig å rekruttere. Bare 3 – 4 % av
kommunene peker på rekrutteringsvansker for denne yrkesgruppen. Til sammenlikning hevder 50 %
av kommunene å ha utfordringer i å rekruttere sykepleiere (KS, 2019). Det synes å være slik at
behovet er stabilt. Etterspørselen er svakt økende, og arbeidsledigheten blant sosionomer er
sannsynligvis svært lav.
Når det gjelder utdanningen i Mo i Rana var antall søkere til studiet 2017-2021 totalt 206. Av disse
takket 61 ja til plass og pr. 5. semester er antallet 55, noe som må sies å være svært tilfredsstillende.
Neste opptak på denne utdanningen vil være høsten 2021. Oppmøtet på samlingene er også svært
tilfredsstillende og henger nok sammen med flere forhold; interesserte og dedikerte studenter, krav
om obligatorisk oppmøte og en snittalder på over 30 år som tilsier at dette er voksne studenter som
har stor motivasjon for å ta en profesjonsutdanning. Samarbeidet med studieadministrasjonen både
på Mo og i Bodø har være, og fortsatt er, svært bra.

§ 2.2 (3): Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer
per år for heltidsstudier.
Det følger av universitets- og høyskoleloven § 3-8 (1) at et fullt studieår er normert til 60
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studiepoeng. Dette er i samsvar med European Credit Transfer and Accumulation System
(ECTS). ECTS Users' Guide viser til at et studietilbud av 60 studiepoengs omfang på fulltid
normalt har et samlet arbeidsomfang på om lag 1500–1800 timer per år, fordelt på
kategoriene organiserte lærings-aktiviteter, selvstudium og eksamensforberedelser. Dette
innebærer at en heltidsstudent med oppgitt arbeidsomfang/arbeidsinnsats normalt skal
kunne oppnå læringsutbyttet og fullføre på normert tid.

2.2 (3): Studiets arbeidsomfang
Bachelor i sosialt arbeid er et fulltidsstudium. Hvert studiepoeng beregnes til å innebære 2530 arbeidstimer. Å gjennomføre 60 studiepoeng, som er et årsverk som student, utgjør altså
mellom 1500 og 1800 timer, og gjennom et semester vil altså en student arbeide mellom
750 og 900 timer

Tabell 2.2.3a: Normert tidsbruk for gjennomføring av Bachelor i barnevern/sosialt arbeid:
Semester

Læringsaktivitet

Selvstudium

Eksamener

Time per
emne

30

240

420

60

720

0

50

15

15

120

220

60

400

Emner

ECTS

1

EX150S Dannelsessemester

1

NYXXX: Praksis –
mentorskap i
flerkulturell kontekst/
NYXXX: Praksis i sosiale
relasjoner

2

SAXXX
Introduksjon sosialt
arbeid
REXXXS: Jus

2
2

3

3

NYXXX: Praksis –
mentorskap i
flerkulturell kontekst/
NYXXX: Praksis i sosiale
relasjoner
SAXXX: Sosialt arbeid,
roller, relasjoner og
metoder
SAXXX: Samf.vit.
metode

720

800
10

60

120

30

210

5

70

35

20

190

20

120

300

60

480
720

10

60

150

30

240

30

600

180

80

860

860
720

4

SAXXX: Praksis

5

SAXXX: Fordypning i
Sosialt arbeid

30

240

420

60

420

SAXXX:Valgemne

10

60

150

30

240

6

Timer per
semester
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6

6

SAXXX:
Tverrprofesjonell
samarbeidslæring

10

60

150

30

240

SAXXX: Bachelor

10

20

150

150

320

Totalt

800

4620

Læringsaktivitetene i studiet varierer mellom forelesninger, seminarer, aktiviteter og praktisk arbeid.
Studentene forventes forøvrig å lese pensum, og gjennomføre ulike skriftlige oppgaver.
Forelesningene er muntlige presentasjoner av ulike problemstillinger og emner innen de ulike fagene.
Disse støttes vanligvis av powerpoints, som gjøres tilgjenglige for studentene gjennom elektronisk
læreplattform. Ved Nord universitet er dette p.t. Canvas. Lærerne vektlegger å skape “dialogiske
forelesninger”, slik at studenter og lærere kan gjøre forelesningene til felles faglige refleksjoner. Det
varierer i hvilken grad dette lykkes. I sjeldne tilfeller kan forelesninger mottas over “Skype”, slik at vi kan
dra nytte av lærere ved fjerne undervisningssteder vi har et samarbeid med.
Seminarene kan ha flere former. Vanligvis skiller vi mellom lærerstyrte seminarer og studentstyrte
seminarer. De lærerstyrte seminarene dreier seg om samtaler/diskusjoner som studenter og lærere har
sammen omkring definerte problemstillinger som tatt opp i forelesninger.
Denne formen omfatter også kommunikasjonstrening, der studenter under lærerens ledelse øver
kommunikasjon ut fra case/rollespill eller bestemte måter å organisere samtale på. Studentene møter
dette første gang allerede i dannelsessemesteret i form av en serie kommunikasjonsseminarer. Denne
typen trening i seminarer kommer tilbake i tredje semester, hvor praksisforberedelse er et element.
Studentene møter også kommunikasjonstrening i femte semester som bearbeidelse og bruk av
praksiserfaringer. Tema og arbeidsmåtene i disse seminarene varierer slik at de ulike aspektene omkring
kommunikasjon og sosialt arbeid, slik de bl.a. er beskrevet i «Forskrift om nasjonal retningslinje for
sosionomutdanning» §10 gis rom i treningen.
Vårt dannelsessemester er et felles studietilbud til alle studier ved Fakultet for samfunnsvitenskap.
Samtidig tilpasses deler av undervisningen i semesteret innhold i de studiene studentene er tatt til.
Kommunikasjonstreningen er derfor ulik mellom den som gis bachlorutdanningene i barnevern og sosialt
arbeid, og den som gis til f.eks. historiestudenter. Likevel er det slik at dersom en historiestudent skulle
velge å hoppe av sitt studium, for å studere noen av de sosialfaglige utdanningene, vil den
kommunikasjonstreningen studenten fikk i dannelsesemesteret være godkjent – også som del av en
utdanning i barnevern eller sosialt arbeid.
De studentstyrte seminarene handler om at studentene får tildelt case eller oppgaver og arbeider i
grupper med disse over to – tre timer, før klassen samles og presenterer hva de enkelte gruppene har
arbeidet med. Det vil alltid være en utfordring å balansere mellom seminartid og undervisning. Vi har
valgt en løsning hvor studenter har mellom ni og tolv timer forelesning mellom hvert seminar på fire til
fem timers varighet.
Aktiviteter er knyttet til aktivitetsfaget, der studentene arbeider med drama, musikk eller andre
kunstneriske uttrykk. Dette er et mål i seg selv. Men aktivitetsfaget er også knyttet til produksjon av en
forestilling som alle involverte studenter deltar i, og hvor andre klassers studenter og lærere er
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publikum. Aktivitetsfaget omfatter ca. fire ukers undervisning i løpet av studiet,
Praktisk arbeid er den aktiviteteten studentene har gjennom praksisperiodene. Praksis vil nå ha tjuefire
ukers varighet. De første fire ukene er lagt til andre semester, og gjennomføres ved regelmessige
aktiviteter sammen med brukere, fordelt over hele semesteret. Den første praksisperioden handler om å
gi studentene erfaringer i å være i relasjoner med et veiledningsansvar overfor brukeren. Denne
praksisperioden foregår parallelt med kurset «Innføring i sosialt arbeid». I vekslingen mellom kurset og
praksis ligger et betydelig læringspotensiale. Studentene kan her velge mellom to ulike kurs, der begge
har fokus på relasjonskompetanse og sosial deltakelse, men med hvert sitt fokus på hhv
flerkulturturalitets betydning og samfunnsdeltakelse og utenforskap. Studentene skal her ha minst 20
møter med et barn, ungdom eller voksen underveis i semesteret, der deltakelse i ulike aktiviteter og
relasjonen mellom student og deltaker står sentralt. Parallellt oppøves studentens kunnskap og
refleksjoner gjennom undervisning og veiledning fra faglærer ved universitetet. Studentene leverer også
skriftlige arbeider underveis knyttet til praksisutøvelsen. Denne første delen av praksisen er beregnet å
tilsvare 4 uker. Studiets «hovedpraksis» på tjue uker er lagt til fjerde semester. Her består hver
arbeidsuke av fire vanlige arbeidsdager på praksisstedet, og en arbeidsdag som studiedag. Det dreier seg
om å utføre arbeidsoppgaver som er vanlige ved de ulike praksisstedene. Denne aktiviteten foregår
under veiledning av erfarne praktikere. Studentene har alltid en praktiker som sin veileder i praksis.
Veiledningen er regulert gjennom en egen samarbeidsavtale mellom student og praksisveileder, og
forventes å være på minst to timer i uka. Den første praksisperioden handler om å gi studentene
erfaringer i å være i relasjoner med et veiledningsansvar overfor brukeren. Denne praksisperioden
foregår parallelt med kurset «Innføring i sosialt arbeid». Ivekslingen mellom kurset og praksis ligger et
betydelig læringspotensiale.
Pensumlesingen dreier seg om lese litteraturen som er knyttet til hvert enkelt kurs. Dette er
nødvendigvis en individuell aktivitet. Men utdanningen stimulerer studentene til å danne
kollokviegrupper som kan støtte deltakerne i deres arbeid med å tilegene seg kunnskapen i litteraturen
gjennom samtaler og diskusjoner.
Skriftlige oppgaver er oftest knyttet til evaluering. Samtidig betoner vi det å skrive som en
læringsaktivitet i seg selv. Studentene må lese pensum, søke i databaser og bibliotek og samtale med
hverandre og evt. Veiledere (som i bachelorarbeidet). Den skriftlige produksjonen er dermed knyttet til
mange læringsformer og en viktig forutsetning for godt utbytte av studiene.
Denne kombinasjonen av mange ulike læringsformer, er tilpasset at vi driver en profesjonsutdanning.
Det er viktig for kompetanseutviklingen at praktiske aktiviteter (kommunikasjonstrening i
seminarer/grupper, praktisk arbeid og aktiviteter) har bred plass i studiet og kombineres med
tradisjonelle studieaktiviteter. En sentral utfordring for utdanningen er å legge til rette for at studentene
ser sammenhenger og utfordringer i forholdet mellom praksis i sosialt arbeid og den vitenskapelige
kunnskapen som ligger til grunn for yrkesutøvelsen.
Når det gjelder balansen mellom organiserte studieaktiviteter og studentenes eget arbeid som ikke er
organisert av oss, utgjøres nesten 60 % av arbeidstida av studentenes eget arbeid/uorganiserte
aktiviteter. De øvrige 40 % av akivitetene er organiserte undervisningsaktiviteter. Denne fordelingen er
alltid gjenstand for debatt og refleksjon. Men dette reflekterer at de organiserte studieaktivitetene er til
for å støtte opp under det sentrale i studentens daglige arbeid: Selvstendig arbeid med litteratur
skriftlige arbeider.

§ 2.2 (4): Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være
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tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
Med infrastruktur menes egnede lokaler, utstyr, bibliotektjenester, administrative og
tekniske tjenester, tilstrekkelige og egnede IKT-ressurser, nettstøtte, egnet læringsplattform
etc. som understøtter studentens læring og læringsmiljø og den faglig ansattes undervisning
og forskning og/eller kunstneriske utviklingsarbeid og faglige utviklingsarbeid.
2.2 (4) a: Studiets innhold
Sosialt arbeid som fag og akademisk disiplin er forankret i en global definisjon som har sin
legitimitet i at den er vedtatt av «International Federation of Soscial Workers» (IFSW). Den
er slik formulert:
Sosialt arbeid er et praksisbasert yrke og en akademisk disiplin som fremmer sosial
endring og utvikling, sosialt samhold, myndiggjøring og frigjøring av mennesker.
Prinsippene om sosial rettferdighet, menneskerettigheter, kollektivt ansvar og respekt
for mangfold er sentrale i sosialt arbeid. På grunnlag av teorier i sosialt arbeid, andre
samfunnsvitenskapelige disipliner, humaniora og urfolkskunnskap involverer sosialt
arbeid mennesker og strukturer for å møte utfordringer i livet og styrke menneskers
livskår.
Denne oppsummeringen av faget – som både praksisbasert yrke og akademisk disiplin –
mener vi er reflektert også i Kap. 4 i «Forskrift om nasjonal retningslinje for
sosionomutdanningen». Her heter det:
Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse skal hentes fra teori og praksis, og fra
egne og beslektede fagområder. Det skal legges vekt på at studenten skal integrere
teoretisk kunnskap, erfarings- og brukerkunnskap, og at den trenes i kritisk refleksjon
over egen profesjon og profesjonsutøvelse i samhandling med andre. Deler av studiet
kan gjennomføres felles med andre utdanninger for å fremme kompetanse i
tverrprofesjonelt samarbeid.
Vår utdanning er allerede preget av dette. Den vektlegger utvikling av forskningsbasert
kunnskap om sosiale problemer, og hvordan de møtes/avhjelpes. Samtidig arbeider vi med å
skape en best mulig arena for studentene til å tilegne seg en kombinasjon av kunnskaper og
ferdigheter om faget som setter dem i stand til å møte yrkeslivets utfordringer. For å nå et
slikt mål er det viktig å benytte mange, ulike læringsformer, slik det er redegjort for ovenfor.
Oppsummeringsvis kan vi skille mellom tre grunnformer: Lærerstyrte aktiviteter,
studentenes eget læringsarbeid og veiledet praksis.
Praksis er altså en sentral læringsform i studiet. Her forventes Nord universitet å
imøtekomme krav i «Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger»,
hvor § 3 om praksisstudier er særlig vesentlig. Her stilles krav til praksisplassenes faglige
relevans, vår oppfølging og vår kunnskap om hva «praksistilbydernes» problemstillinger.
Videre beskrives tilbydernes ansvar gjennom oppfølging av studenten. Nord universitet har
et team av faglige og administrativt ansatte som ivaretar kontakt med praksistilbyderne, og
vurderer deres tilbud av læresituasjoner, og veilederes kompetanse. Vi har også – slik det
framgår av CV’er og på andre måter – et lærerkollegium med yrkeserfaringer fra ulike typer
av praksissteder. Hele kollegiet deltar i oppfølging av studenter i praksis, og bruker sine
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faglige kunnskaper og yrkeserfaringer i vurderinger av kvaliteten på praksistilbudet som den
enkelte student møter.
Gjennom praksisbesøk og oppfølgingssamtale ivaretas og utvikles denne kunnskapen,
samtidig som møtene bidrar til utvikling av praksistilbyder og lokal veileders kompetanse for
dette arbeidet. Denne forskriften, som er ny og trer i kraft fra studieåret 2020/2021,
forutsetter også at praksisveiledere normalt skal være «av samme profesjon som den som
blir veiledet». Dette legger vi vekt på, selv om det unntaksvis vil være faglige og praktiske
grunner til at andre enn sosialarbeidere veileder våre studenter. Dette er også regulert
gjennom vårt praksisreglement. Der hvor praksisveileder ikke har sosialarbeiderutdanning
gjør vi kompenserende tiltak som ekstre veiledning fra sosialarbeider, eller ekstra oppfølging
fra fagansatte ved universitetet. Slike veiledere må uansett imøtekomme kravet om å ha
«relevant» faglig kunnskap. Forskriftet krever også at veiledere «bør som regel ha formell
veiledningskompetanse».
Nord universitet har allerede tatt grep for å imøtekomme dette kravet. Vi gjennomfører
hvert år to veiledningsutdanninger ved FSV som også kvalifiserer praksisveiledere. Det vil
likevel ta tid før alle veiledere har slik kompetanse. Dette henger for det første sammen
med at det alltid er store utskiftninger i veilederkorpset fordi praksistilbyderne ikke kan tilby
like mange plasser hvert år. Dessuten varierer det fra år til år hvilke praksistilbydere vi kan
bruke ut fra antall studenter og studentenes behov og ønsker. I tillegg har vi erfaringer for at
veiledere sjelden vil forplikte seg til å ha denne rollen over mange år. I sum fører dette til at
det er krevende å oppnå den stabilitet i veilederkorpset som legger grunnlag for at vi kan
opparbeide et høyt antall formelt kompetente veiledere. Forskriftet forutsetter også at
utdanningsinstitusjonene skal inngå samarbeidsavtaler med praksistilbyderne. Nord
universitet har arbeidet for å få til slike avtaler med praksistilbyderne gjennom flere år. De
få avtalene som finnes oppfyller ikke kravene som stilles i forskriften. Fakultetet vil heller
ikke klare å få slike avtaler på plass innen denne akkrediteringen skal behandles i
universitetets organer. Det å forhandle frem det antallet praksisavtaler som er nødvendige
for å sikre opp mot 150 praksisplasser vil være tidkrevende i det store geografiske området
Nord universitet dekker. Vi arbeider med dette nå, og er i dialog med de store aktørene i
vårt praksisfelt. Dette arbeidet har høy prioritet hos oss, og vil ventelig kunne løses i løpet
av et år. Se nærmere redegjørelse for fremdriften i dette arbeidet under punkt 2-2 (8).
Også «Forskrift om nasjonal retningslinje for sosionomutdanning» kap. 4 regulerer denne
delen av utdanningen. Her stilles det krav om at praksis skal utgjøre 24 uker i løpet av
studiet. Tjue av disse ukene skal være i «autentiske yrkessituasjoner». Videre heter det at:
I praksisstudiene skal studenten få erfaring med å etablere kontakt, utrede/undersøke, vurdere og
fatte beslutninger i samarbeid med de som oppsøker hjelp. Videre skal studenten delta i
samarbeidsmøter og få kjennskap til tverrfaglig samarbeid på individ- og tjenestenivå. Studenten
bør så langt det er mulig få erfaring fra to ulike praksisfelt. Forvaltningserfaring bør være en del av
praksisstudiene. I tillegg til ordinære praksisstudier kan det legges til rette for observasjonspraksis
og feltstudier i ulike deler av praksisfeltet.
Som det framgår av oversikten over studiet (se Tabell 1 Studiemodell, heltid, s. 13) har vi løst
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dette ved å ha en praksisperiode på fire uker i første og andre semester. Undervisningen
starter i høstsemesteret, men uttelling for studiepoeng får de i vårsemester etter fullført
emne. Studentene kan her velge mellom praksis i sosiale relasjoner og mentorskap i
flerkulturell kontekst. Begge praksisemner fokuserer på grunnleggende ferdighetstrening i
relasjoner og kommunikasjon med deltakere som er barn, unge, voksne eller eldre, men med
hvert sitt fokus på hhv sosial deltakelse og barrierer for deltakelse og den flerkulturelle
konteksten. Studentene må i tillegg til praksisen som innebærer minst 20 regelmessige møter
med en deltaker, gjennomføre et mappearbeid gjennom praksisperioden som består av
refleksjonsarbeider, delta i undervisning, og delta i veiledning med faglærer fra universitetet.
Hovedpraksis er lagt til studiets fjerde semester. «Forskrift om nasjonal retningslinje for
sosionomutdanning» formulerer seg nokså åpent om hva som kan være praksisfelt. Vi
legger derfor vekt på å tilby sosionomstudentene et mangfold av praksisarenaer, hvor vi
samtidig kan sikre kvalifisert veiledning. Her er det også vesentlig å få på plass et utvalg av
samarbeidsavtaler med institusjoner som kan gi det praksistilbudet forskriftene
forutsetter. Vår praksisgjennomføring er for øvrig vel tilrettelagt og systematisk drevet i et
tett samarbeid mellom fagansvarlige og administrasjon. Det er i løpet av det siste året blitt
gjort et omfattende arbeid med å systematisere og skriftliggjøre rutiner og informasjon
tilknyttet praksisgjennomføring, både til studenter, faglærere og praksisveiledere.
Praksisstudiene i fjerde semester er regulert av et nytt praksisreglement fra høsten 2019
(se vedlegg). Som varslet i innledningen til det reviderte reglementet, vil reglementet igjen
bli revidert før studiestart høsten 20 for studenter som følger ny studieplan. I dette nye
reglementet vil også regler for gjennomføring av praksis i andre semester inkluderes. Det
er løpende skikkethetsvurdering ved studiet, med særlig vekt på skikkethet i forbindelse
med praksisgjennomføringen. Før den veiledede praksisen i fjerde semester, informeres
også praksisveiledere om skikkethetsvurderingen, og de oppfordres til å melde inn
bekymring eller tvil. For tiden er en av de praksisansvarlige skikkethetsansvarlig ved
fakultetet, mens en annen medarbeider, knyttet til praksis er medlem av Nord universitets
skikkethetsnemd.
Sosionomstudentene ved Nord universitet vil normalt ikke ha ekstra utgifter knyttet til
praksisdeltakelsen, slik det også forutsettes i «Forskrift om egenbetaling ved universiteter
og høyskoler». Nord universitet har også egne «Retningslinjer for økonomisk tilskudd til
studenter som gjennomfører praksisstudier ved Nord universitet» som FSV er forpliktet
på. Når vi likevel bruker ordet «normalt» ikke ha ekstra utgifter, henger dette sammen
med at de dekningsgrensene som framgår av reglementet ikke alltid er tilstrekkelige.
Dessuten har vi også har studenter i utenlandspraksis. Disse får dekket utgifter til
læremidler, men er selv ansvarlige for reise-, bo- og levekostnader. Lånekassen gir etter
søknad støtte til slike utgifter ved utenlandsopphold.
2.2 (4) b: Studiets oppbygging
Studiet er bygget opp rundt en logikk, hvor de starter med «Dannelsessemesteret» som erstatter
«Ex.Phil.» og «Ex.fac.». Deretter blir studentene kjent med hva sosiale problemer, sosialt arbeid og
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sosialpolitikk handler om gjennom et 15 stp. kurs. Samtidig gjennomføres en langsgående praksis,
tilsvarende fire ukers arbeidsbelestning, som er nærmere beskrevet ovenfor. I semesteret inngår også
en introduksjon på 10 stp. til jus. Andre studieår starter med et 20 stp. kurs som lar studenten få
oversikt over hvordan sosialt arbeid utøves. I samme semester gjennomføres en introduksjon på 10
stp. til samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. Vårsemesteret i andre studieår kommer
praksisperioden, som er kort beskrevet ovenfor. Det femte semesteret drar veksler på studentenes
praksiserfaringer når de gjennom et 30 stp. kurs skal gå nærmere inn på de ulike fagområdene i
sosialt arbeid. Utdanningen avsluttes med tre 10 stp. kurs. Det første vil være et valgfritt kurs, hvor
studentene får fire alternativer: «Sosialt arbeid i skolen», «Funksjonshemming og samfunn» og
«Sosialt arbeid i flerkulturelt og internasjonalt perspektiv» og «Den sosiale kroppen». Deretter følger
et kurs i «Tverrprofesjonell samarbeidslæring», før utdanningen avsluttes med en bacheloroppgave.
De sentrale emnene i studiet – altså de kursene som forutsetter førstekompetanse hos den
emneansvarlige - utgjøres av fire kurs: Introduksjon til sosialt arbeid i 2. semester, sosialt
arbeid – roller, relasjoner og metoder i 3. semester, praksis i 4. semester og sosialt arbeid
innenfor velferds-tjenestene i 5. semester. Disse kursene utgjør 100 stp. og er markert i
tabellen nedenfor. Dette er 10 stp. mer enn kravet i retningslinjen for sosionomutdanningen,
som er 90 stp.
Bachelorutdanningen i sosialt arbeid, deltid har – slik Vedlegg 2 viser – det samme faglige
innhold
Tradisjonelt har bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid ved Nord universitet hatt
mye overlappende innhold/kurs i utdanningen. I den studieplanen som ligger til grunn for
denne reakkrediteringen er dette i større grad løst opp for å imøtekomme kravene i de ulike
retningslinjene som gjelder for utdanningene. Disse skillene kommer til uttrykk i følgende
punkter:
•
•

•

•

•

I Dannelsessemesteret vil det nå bli tilrettelagt noe mer særskilt innhold for hver av
profesjonsutdanningene.
Det tidligere introduksjonskurset i sosialt arbeid på 2. semester utgår, og erstattes av
nye innføringskurs i hhv. sosialt arbeid og barnevern. Kurset i sosialt arbeid er knyttet
til bachelor i sosialt arbeid, mens kurset om barnevern er knyttet til bachelor i
barnevern.
I hht. forskriftene om utdanningene har vi laget ulike praksisopplegg for de to
utdanningene. Som nevnt ovenfor består dette i at det en praksisperiode i første
studieår, der studentene velger mellom to kurs på 5stp; enten praksis i sosiale
relasjoner eller mentorskap i flerkulturell kontekst. Hovedpraksisene i fjerde
semester er delt i ulike kurs for hhv sosialt arbeid og barnevern for å tilfredsstille
forskriftenes krav til læringsutbytte for de to ulike studiene.
Fordypningen i barnevernarbeid på 30 stp. og fordypning i sosialt arbeid innenfor
velferdstjenestene på tredje studieår videreføres i den nye modellen – med unntak
av at studenter ved bachelor i sosialt arbeid ikke lenger kan velge mellom to
fordypninger.
Studentene ved begge utdanninger gis mulighet til å velge et emne på 10 stp. i sjette
semester. Her tilbys alle studenter ved de to utdanningene de samme fire valgfrie
emnene.
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De fellesemnene som videreføres er det meste av innholdet i Dannelsessemesteret, juskurset i
første studieår, kurset med tittelen «Sosialarbeider: Roller, relasjoner og metoder» på 30 stp. i
tredje semester og Tverrprofesjonell samarbeidslæring på sjette semester. Studentene står
også fritt til å velge problemstilling for sin bacheloroppgave.
Som Vedlegg 1 viser er læringsutbytter på programnivå ivaretatt for begge utdanninger i den
nye studiemodellen. For å sikre leseren oversikt, gjengis samme tabell som på side 13 nedenfor:
Studiemodell Bachelor i sosialt arbeid, heltid
TABELL 3 STUDIEMODELL, HELTID

Første år

Andre år

Høst
Vår (2.semester)
(1.semester)

Høst
(3.semester)

Vår
(4.semester)

Høst
Vår
(5.semester) (6.semester)

SAXXX:
Sosialarbeider;
roller,
relasjoner og
metoder (20
sp.)*

SAXXX:
Praksis

SA271S
Sosialt
arbeid
innenfor
velferdstjenestene.
(30 sp.)*

EX150S:
Dannelsessemesteret
(30 sp.)

NYXXX:
Mentorska
p
i
fllerkulture
ll kontekst
(0
stp.)*
eller
NYXXX:
Praksis
i
sosiale
relasjoner
(0 stp.)*

SAXXX: Introduksjon
til barnevern
(15 sp.)*

Tredje år

sosialt
arbeid
(30
sp.)*

NYXXX: Mentorskap
i fllerkulturell
kontekst (5 stp.)*
eller
NYXXX: Praksis i
sosiale relasjoner
(5 stp.)*
RE120S: Introduks til
Jus (10 sp.)

SAXXX:
Valgfitt emne
(Fire alt.)(10
sp.)
-Den sosiale
kroppen
-Sosialt arbeid
i skolen
Funksjonshem
mede og
samfunn
-Sosialt arbeid
i et
flerkulturelt
perspektiv
SA270S:
Tverrprofesjonnell samarbeidslæring (10
sp)

ME118S:
Samf.vit.
metode (10
sp.)

SA205Ss:
Bacheloroppgave (10
stp.)

*: Disse merkede emnene utgjør de sentrale delene av studiet (Studietilsynsforskriften § 2-3 (4),
som skal ha førstekompetente ansatte som emneansvarlige.

Studiemodell Bachelor i sosialt arbeid, deltid
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TABELL 4 STUDIEMODELL, DELTID

Første år
Høst
(1.semes
ter)
EX150S:
Dannels
essemest
eret (15
sp.)

Andre år
Vår
(2.semes
ter)
EX150S:
Dannels
essemeste
ret
(15 sp.)

Høst
(3.sem
ester)
SAXXX:
Introduksj
on
sosialt
arbeid
(15 sp.)*

Tredje år
Vår
(4.semest
er)
SAXXX:
Sosia
larbe
ider;
roller
,
relasj

RE120
S:
Introd
uks til
Jus
(10
sp.)

oner
og
meto

Høst
(5.seme
ster)
SAXXX:
Praksis
sosialt
arbeid
(30
sp.)*

Fjerde år
Vår
(6.sem
ester)
SAXXX:
Sosialt
arbeid
innenfor
velferdstjenesten
e.
(15sp.)*

Høst
(7.semeste
r)
SAXXX:
Sosialt arbeid
innenfor
velferdstjenestene.
(15sp.)*

Vår
(8.semester)
SAXXX: Valgfritt
emne
(se akternativer
under tabell)

SA270S:

SA205Ss: Bacheloroppgave (10
Tverrprofesjon stp.)
nell samarbeidslæring
(10 sp)

der
(20
sp.)*

NYXXX:
Mentorska
pi
fllerkulture
ll kontekst
(05 stp.)*
eller
NYXXX:
Praksis i
sosiale
relasjoner
(05 stp.)*

NYXXX:
Mentors
kap i
fllerkult
urell
kontekst
(5 stp.)*
eller
NYXXX:
Praksis i
sosiale
relasjon
er
(5 stp.)*

ME118S:
Samf.v
it.
metod
e (10
sp.)

*: Disse merkede emnene utgjør de sentrale delene av studiet (Studietilsynsforskriften § 2-3 (4),
som skal ha førstekompetente ansatte som emneansvarlige.
SAXXX: Valgfritt emne, 10 stp. Fire alternativer: Den sosiale kroppen, -Sosialt arbeid i skolen,
Funksjonshemmede og samfunn, Sosialt arbeid i et flerkulturelt perspektiv

2.2 (4) c: Infrastruktur
Undervisningslokaler
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Alle studiets kurs – unntatt praksis - er campusbaserte og knyttet til studiested Bodø.
Forelesningene gis i Nord universitets moderne undervisningsrom og auditorier. Fakultetets
administrasjon i samarbeid med studieprogramansvarlige eller emneansvarlige sørger for
bestilling av egnete lokaler i forkant av hvert semester.
Campus Bodø er utrustet både med separate seminarrom og mer åpne arealer med bord og
stoler som egner seg for gruppearbeid eller kollokvier. Videre finnes det lyse og trivelige
lesesaler med internettilgang. Dette er lokaler som alle er døgnåpne for studentene. I tillegg
kan studentene også gjøre bruk av en rekke friarealer og vrimlearealer samt
studentsamskipnadens ulike kantiner på studiestedet.
Bibliotektjenester
Campus Bodø byr på et lyst og moderne bibliotek med godt utvalg av litteratur innenfor
programmets ulike fagfelter. Bibliotektjenesten er organisert med tanke på å betjene de
ulike fagområdene som det undervises i ved Nord universitet. Dette avspeiler seg blant
annet i jevnlig kontakt mellom bibliotekarer og fagmiljøene, og i opplæring av fagansatte og
studenter i bruk av bibliotekets mange ulike tjenester.
Biblioteket tilbyr også studentene gode og attraktive lese- og arbeidsplasser. Her kan de
arbeide alene eller i grupper. De kan medbringe egne laptops som kan kobles til Nords
trådløse nettverk, eller gjøre bruk av bibliotekets stasjonære PCer. Blant de tjenestene som
tilbys, er også veiledning, brukeropplæring, og kurs i for eksempel litteratursøk og
referansesystemer.
Administrativ støtte
Ved Campus Bodø finnes et servicetorg som er tilgjengelig via telefon, e-post eller personlig
besøk. Servicetorget bistår studentene med studentkort, studieavgift, sentralbordtjenester,
og informasjon om hvordan de kan finne frem til alle øvrige tjenester og administrative eller
faglige enheter og ansatte ved Nord. I tillegg kan studentene raskt finne frem til den mest
etterspurte informasjon ved å gå inn på Nords egen webside hvor blant annet også skjemaer
og søknader og andre relevante dokumenter er lett tilgjengelig.
På Fakultet for samfunnsvitenskap har studentene ved våre sosialarbeiderutdanninger støtte
i en egen studieveileder. Dette er en ressursperson med svært god kunnskap om studiets
faglige oppbygging så vel som alle tilliggende prosessuelle forordninger og bestemmelser av
administrativ karakter som studentene etterspør opplysninger om. Dette er en funksjon med
stor praktisk betydning både for studentene og for fagstaben.
Våre studenter benytter seg også av studentsamskipnadens tilbud på blant annet
studentbarnehage eller studentboliger. Imidlertid er dette likevel blant mange av de
tilbudene som studentene kan benytte seg av etter behov.

Tekniske ressurser
IT-tjenesten er av vital betydning for studiet, og har ansvar for brukerstøtte, nettverksdrift,
systemdrift, utvikling og tilpassing. Dette er en tjeneste som gir brukerstøtte til studenter og
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ansatte via egen informasjonsside på Nords hjemmeside, eller via e-post eller telefon. Nord
har full dekning av trådløst nettverk i alle bygg.
Nord universitet benytter Canvas som kommunikasjonsverktøy mellom studenter og
forelesere, og mellom studentene seg imellom. Her legges det ut relevant informasjon, blant
annet i form av programmer i forkant av hver undervisningssamling, forelesningsnotater og
annet anvendt undervisningsmateriale. Canvas har erstattet det tidligere Fronter som
lærings- og kommunikasjonskanal.
Alle som er registrerte studenter ved Nord universitet får automatisk tildelt en e-postadresse, men kan også velge å oppgi en selvdefinert adresse som kontaktadresse. Med
studentkortet kan studentene gjøre bruk av universitetets multifunksjonsmaskiner gjennom
en sentral ordning for kopiering, utskrift og skanning.
For øvrig er www.nord.no en viktig informasjonsportal for studentene der de kan finne
oversikt over alle typer aktiviteter og alle planer og prosedyrer knyttet til studier,
undervisning og eksamener, samt alle relevante reglementer og forskrifter. Videre har
studentene gratis tilgang til Office 365 medfølgende en stor programpakke. I tillegg kan de
installere de fleste programmer som normalt sett brukes som elektronisk arbeidsverktøy ved
universiteter. Nord universitet har lisensavtaler for programvarer for studenter og ansatte
som gir rett til bruk både på universitetets datamaskiner og private maskiner.
Studentenes arbeidsforhold og læringsmiljø
Studentene ved bachelor i sosialt arbeid er heltidsstudenter, og kan benytte seg av et helt
spekter av fasiliteter som tilrettelegger for gode arbeidsforhold under studiet.
Følgende kjennetegner studentenes arbeidsforhold og læringsmiljø ved Campus Bodø:
• Utdanningen er arbeidsintensiv med veksling mellom forelesninger, gruppearbeid,
plenumsdiskusjoner og andre undervisningsformer. Samtidig brukes det også tid på å
håndtere mange av de faglige spørsmålene og utfordringene studentene støter på som
brukere av de tekniske hjelpemidlene og IKT-løsningene som er tilgjengelige.
• I løpet av utdanningen gjøres det også bruk av studieveileder og andre relevante
administrative ressurser til generell informasjon i plenum eller til enkeltstudenter med
spesielle praktiske behov eller egne spørsmål og utfordringer.
• Det legges opp til høy grad av involvering fra studentene side. Det er en betingelse for
god læring. Gode diskusjoner om fagfeltet bidrar til å teoriers potensielle anvendbarhet
og eventuelle betydning for praksis.
• Valg av tillitsperson for studentene skjer bidrar til godt samarbeid mellom fagpersonell,
administrasjon og studentgruppen. Dette skjer årlig i løpet av studiet.
• Gjennom undervisningen og via Canvas forsøkes det å legge til rette for en åpen linje inn
til fagstaben. Terskelen for å ta kontakt med program- eller emneansvarlig og
studieveileder skal være lav. Responstiden skal være kort, og studentene skal oppleve at
de får adekvate svar og den hjelp og bistand de behøver.

Studentenes arbeidsforhold og læringsmiljø, Mo i Rana
Studentene ved bachelor i sosialt arbeid i Rana er deltidsstudenter, og bruker et
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samlingsbasert opplegg. Samlingene er lagt til Campus Rana, og som gir studentene et
helt spekter av fasiliteter som tilrettelegger for gode arbeidsforhold under studiet.
Følgende kjennetegner studentenes arbeidsforhold og læringsmiljø ved Campus Rana:
• Utdanningen er arbeidsintensiv med veksling mellom forelesninger, gruppearbeid,
plenumsdiskusjoner og andre undervisningsformer. Samtidig brukes det også tid på å
håndtere mange av de faglige spørsmålene og utfordringene studentene støter på som
brukere av de tekniske hjelpemidlene og IKT-løsningene som er tilgjengelige. For våre
Ranastudenter er dette særlig viktig ettersom kontakten mellom lærere og studenter
og studentene imellom er basert på IKT-løsninger, hvor Canvas er særlig viktig.
• I Rana har vi avtale om at en av de administrativt ansatte ved studiested Mo i Rana
som i særlig grad skal støtte våre studenter. Erfaringsvis er det slik at
administrasjonen som helhet bistår ved behov. I tillegg benytter Rana-studentene de
administrative ressurser Campus Bodø kan by på.
• Det legges opp til høy grad av involvering fra studentene side. Det er en betingelse for
god læring. Gode diskusjoner om fagfeltet bidrar til å teoriers potensielle anvendbarhet
og eventuelle betydning for praksis.
• Valg av tillitsperson for studentene skjer bidrar til godt samarbeid mellom fagpersonell,
administrasjon og studentgruppen. Dette skjer årlig i løpet av studiet.
• Gjennom undervisningen og via Canvas forsøkes det å legge til rette for en åpen linje inn
til fagstaben. Terskelen for å ta kontakt med program- eller emneansvarlig og
studieveileder skal være lav. Responstiden skal være kort, og studentene skal oppleve at
de får adekvate svar og den hjelp og bistand de behøver.
Undervisningslokaler
Campus Rana tilbyr moderne og teknisk oppdaterte undervisningsrom i et nylig renovert og
ombygd anlegg. Administrasjonen i Mo i Rana, sammen med SPA sørger for bestilling av
egnete lokaler i forkant av hvert semester.
Campus Rana er utrustet både med separate seminarrom og mer åpne arealer med bord og
stoler som egner seg for gruppearbeid eller kollokvier. Videre finnes det lyse og trivelige
lesesaler med internettilgang. Dette er lokaler som har åpent mellom 06.45-23.00 mandag
til torsdag og til klokken 21.00 på fredager. I tillegg kan studentene også gjøre bruk av en
rekke friarealer og vrimlearealer samt studentsamskipnadens ulike kantiner på
studiestedet.
Bibliotektjenester
Campus Rana byr på et lyst og moderne bibliotek med godt utvalg av litteratur innenfor
programmets ulike fagfelter. Bibliotektjenesten er organisert med tanke på å betjene de
ulike fagområdene som det undervises i ved Nord universitet. Dette avspeiler seg blant
annet i jevnlig kontakt mellom bibliotekarer og fagmiljøene, og i opplæring av fagansatte og
studenter i bruk av bibliotekets mange ulike tjenester.
Biblioteket tilbyr også studentene gode og attraktive lese- og arbeidsplasser. Her kan de
arbeide alene eller i grupper. De kan medbringe egne laptops som kan kobles til Nords
trådløse nettverk, eller gjøre bruk av bibliotekets stasjonære PCer. Blant de tjenestene som
tilbys, er også veiledning, brukeropplæring, og kurs i for eksempel litteratursøk og
referansesystemer.
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Administrativ støtte
Ved Campus Rana gir administrasjonen støtte til studentene i praktiske spørsmål via
telefon, e-post eller personlig besøk. Dette kan handle om studentkort, studieavgift,
sentralbordtjenester, og informasjon om hvordan de kan finne frem til alle øvrige tjenester
og administrative eller faglige enheter og ansatte ved Nord. I tillegg kan studentene raskt
finne frem til den mest etterspurte informasjon ved å gå inn på Nords egen webside hvor
blant annet også skjemaer og søknader og andre relevante dokumenter er lett tilgjengelig.
Ved Fakultet for samfunnsvitenskap har studentene ved våre sosialarbeiderutdanninger
støtte i en egen studieveileder. Dette er en ressursperson med svært god kunnskap om
studiets faglige oppbygging så vel som alle tilliggende prosessuelle forordninger og
bestemmelser av administrativ karakter som studentene etterspør opplysninger om. Dette
er en funksjon med stor praktisk betydning både for studentene og for fagstaben.
Studentsamskipnaden har tilbud også til våre Ranastudenter. Det handler om
kantine, bolighjelp og tilgang til helse- og rådgivningstjeneste.
Tekniske ressurser
Her har Rana-studentene det samme tilbudet som er beskrevet ovenfor for Bodøstudentene. Samtidig har vi muligheter til å utvikle bruken av IKT-redskaper i denne
utdanningen. Det er noe vi vil arbeide med og utvikle i tilknytning til neste opptak som vi
skje høsten 2021.
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§ 2.2 (5): Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan
ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
• Oversikt over alle undervisnings-, lærings- og vurderingsformer som skal benyttes
• Begrunnelse for hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og vurderingsform er valgt, og
for hvordan disse formene gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet.
• Beskrivelse av hvordan fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen
2.2 (5) a: Undervisnings- og læringsformer
Følgende former for undervisning og læring benyttes ved Bachelor i sosialt arbeid:
•
•
•
•
•
•

Forelesninger
Seminarer, hhv. lærerstyrte og studentstyrte seminarer
Aktiviteter
Veiledet praktisk arbeid
Pensumlesning
Skriftlige oppgaver – som veiledet bacheloroppgave,

Følgende vurderingsformer benyttes ved Bachelor i sosialt arbeid:

•

Obligatorisk deltakelse (OD), oftest knyttet til seminardeltakelse

•
•

Skriftlige oppgave (OP) (Praksis og Bacheloroppgave)
Arbeidskrav (AK) (Flere kurs)

•

Mappeevaluering (MA) (Dannelsessemesteret og praksis i sosiale relasjoner/mentorskap i
flerkulturell kontekst)

•

Skriftlig skoleksamen (SK) (forekommer i flere kurs)

•

Hjemmeeksamen (HJ) (forekommer i flere kurs)

•

Muntlig eksamen (MU) (forekommer i flere kurs)

•

Praksis (PR)

Alle vurderingsformer er individuelle med unntak av bacheloroppgaven. Her forventes det at
oppgaven besvares av grupper. Det er likevel slik at studenter kan søke om å få levere individuelt om særskilte private, sosiale eller praktiske grunner gjør det mest hensiktsmessig.
2.2 (5) b: Begrunnelse for de undervisnings-, lærings- og vurderingsformer som er valgt.
Forskrift om nasjonal retninglinje for sosionomutdanningen § 10 vektlegger at studiet skal utvikle såvel
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kunnskaper som ferdigheter og generell kompetanse, basert på teori og praksis fra egne og beslektede
fagområder. Paragrafen understreker også den betydningen kritisk refleksjon har for fag og fagutøvelse.
Et sentralt poeng i denne paragrafen er at utdanningen skal ha en progresjon. Denne er oppsummert slik:

Første studieår er i hovedsak et innføringsår der studenten får kjennskap til sentrale rammer og
problemområder i faget og får trene på grunnleggende kommunikasjons- og
samhandlingsferdigheter. I andre studieår skal studenten få mer inngående kunnskap om spesifikke
fagområder og trening i ulike ferdigheter og konkrete metodiske tilnærminger. I tredje studieår skal
studenten kunne tilegne seg mer avansert kunnskap om faglige problemstillinger, og de skal
beherske å reflektere kritisk over egen profesjon og profesjonsutøvelse.
En slik oppbygging er gjennomført hos oss. Den er kanskje tydeligst å se i det som er «de sentrale delene
av studiet» (Studietilsynsforskriften § 2-3 (4). Den første delen er kurset «Introduksjon til sosialt arbeid»
som gir kjennskap til «sentrale rammer og problemområder i faget». Den neste delen er kurset
«Sosialarbeider: Roller, relasjoner og metoder», hvor kunnskap «om spesifikke fagområder og trening i
ulike ferdigheter og konkrete metodiske tilnærminger» står i fokus. Dette videreføres også i praksis, hvor
studentene spesifikt arbeider med «konkrete metodiske tilnærminger». I tredje studieår er studentenes
utfordring å kunne «beherske å reflektere kritisk over egen profesjon og profesjonsutøvelse». Her er
kurset om "Sosialt arbeid innenfor velferdstjenestene" helst sentralt.
Studentenes ferdigheter utvikles også innen rammen av en slik progresjon. I Dannelsessemesteret
gjennomføres kommunikasjonsseminarer som setter arbeid i relasjoner på dagsorden. Dette følges opp i
andre studieår gjennom mer krevende trening gjennom seminarer, praksisforberedelse og
gjennomføring av praksis. Til slutt anvendes praksiserfaringene i kommunikasjonstrening i seminarer
knyttet til kurset «Sosialt arbeid i velferdstjenestene». En annen ferdighet er skriftlig kommunikasjon
som oppøves gjennom ulike steg fra tekstanalyser i dannelsessemesteret, via oppgaveskriving i andre
studieår i så vel kurs som refleksjonstekster i praksis, til studentene til slutt skriver sin bacheloroppgave.
Disse løpene sikrer varierte ferdigheter som kan utvikles i møte med stadig mer krevende oppgaver.
Som vi har vist ovenfor (s. 34) benytter studiet mange undervisnings- og trenings/øvingsformer.
Disse er – som nevnt - valgt ut fra at de er hensiktsmessige for en profesjonsutdanning. Likevel
må et studium som legger vekt på brukermedvirkning, og refleksiv dialog med brukere også
være lydhør for studentenes meninger om hvilke undervisningsformer de mener fungerer godt.
Informasjon fra Studiebarometeret tyder på at studentene mener at praksis, seminarer og
casearbeid gir bedre læring enn forelesninger. Lærerkollegiet søker å imøtekomme dette i sitt
arbeid med undervisningen ved å bestrebe seg på en åpenhet mot nye læringsformer. Det er
imidlertid mange utfordringer knyttet til ressurstilgang (arbeidskapasitet i staben), hvilken
økonomi som er tilgjengelig for studiene, og hva en faglig ser som pedagogisk hensiktsmessig,
som påvirker hvilke valg vi kan gjøre.
Vurderingsformene som er valgt til studiets ulike emner er begrunnet i hvordan vi mener
formen best kan støtte opp under studentens tilegning av emnets innhold, og hvordan
studentenes faglige progresjon kan måles/synliggjøres. I emner hvor konkrete kunnskaper
om ulike forhold har stor vekt, vil skoleeksamen kunne fungere som en hensiktsmessig
vurderingsform gjennom hele studiet. I emner hvor studentenes evne til å reflektere
systematisk mellom teori, etiske spørsmål og case/erfaringer, kan hjemmeeksamen,
mappeevaluering og oppgaver fungere godt. Muntlige eksamener kan både bidra til å sikre
kvalitet på vurderinger av oppgaver/hjemmeeksamener. Samtidig har alle vurderingsformene
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trekk som knytter dem til ulike oppgaver og situasjoner i et vanlig arbeidsliv. De er dermed i
seg selv relevante som læringsarenaer.
Bacheloroppgaven er på 10 studiepoeng, og studenten har rett på 5 timer veiledning. Når
besvarelsen leveres individuelt, skal den være på omtrent 25 sider. Dersom det er en gruppe av
studenter som står sammen om oppgaven, skal den være på rundt 35 sider. I dette emnet
inngår også undervisning i hvordan en slik oppgave skrives. Studentene velger fritt hva de vil
skrive om, men de gis gjerne råd om å bruke erfaringer og kunnskaper de har utviklet gjennom
praksisdelen av utdanningen. Vurderingen av oppgaven tar primært utgangspunkt i hvordan
læringsutbyttet avspeiles i innholdets metodiske, teoretiske og analytiske kvaliteter. I tillegg
vektlegges hvordan studenten mestrer håndteringen av kontekstuelle, empiriske utfordringer.
Det siste kan også være målestokk for hvilken læring og kompetanse studenten tar med seg
videre i yrkeslivet.
I NOKUT’s rapport etter tilsyn med bl.a. vår bachelor i sosialt arbeid, ble det pekt på at vi burde
vurdere å utvide bacheloroppgaven for å styrke FoUs plass i studieopplegget. Det har vi valgt å
ikke følge i vår nye studiemodell. Vi bestrider ikke behovet for å styrke FoU i utdanningen. Men
behovet for å gi rom for faglig utvikling på flere områder, gjorde det vanskelig å gjøre en slik
prioritering. FoU styrkingen har vi valgt å gjennomføre på andre måter. Et virkemiddel er
flyttningen av kurset i samfunsvitenskapelig metode til tredje semester. På den måten styrkes
forbindelsen mellom innholdet i dannelsessemesteret og perspektivene i dette kurset. Det
legger også et perspektiv for studentene også i møte med praksis. De får forutsetninger for å
tenke vitenskapelig om sine møter med arbeidsvirkeligheten. Vitenskapsteori og
forskningsmetode er også redskaper for en systematisk tilnærming til praksis. Ved å innføre
dette kurset såvidt tidlig, styrker vi også studentene i å kunne nyttiggjøre seg den
vitenskapelige litteraturen på pensumlistene bedre.
2.2 (5) c: Studentenes aktive rolle i læringsprosessen
Studiets undervisnings- og læringsformer varierer i karakter og innhold mellom studiets ulike
emner. Forelesningene har i hovedsak innhold som enten har karakter av 1) gjennomgang av
emnenes teoretiske fundamenter, 2) teoretisk-analytiske perspektiver på ett eller flere
beslektete fenomener, og 3) formidling av forskningsbasert kunnskap om emnet. Dette er
naturlig nok ikke tre gjensidig utelukkende kategorier. Imidlertid kan én forelesning om
sosiale problemer være innrettet mot den teoretiske diskursen rundt fenomenet, en annen
om hvordan et eller flere eksempler på slike problemer kan forklares, mens en tredje
forelesning kan basere seg på foreleserens eget forskningsarbeid knyttet til temaet. En
fjerde form for forelesning kan gis av fagpersoner som sitter i stillinger hvor de har ansvar
innenfor emnets praksisfelt. Uavhengig av forelesningenes form og innhold inviteres det til
aktiv dialog mellom foreleser og studentene. Slike dialoger kan ha utgangspunkt i alt fra
oppklarende spørsmål fra studentenes side, til direkte spørsmål fra foreleser til studentene.
Først og fremst er det imidlertid studentenes evner og muligheter til å relatere temaer og
teorier til egen praksis som bidrar til engasjerte diskusjoner og refleksjoner underveis i
forelesningene. Dette kan til tider medføre at forelesningene tar en annen retning eller blir
penset inn på andre spor enn hva foreleser opprinnelig hadde tenkt, men som studentene
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selv ønsker å forfølge.
Gruppearbeid brukes i sammenheng med forelesninger der det for eksempel er ønskelig å
knytte teori til praksis, eller der det skal utarbeides forslag til svar på gitte spørsmål, eller
også der studentene diskuterer oppgaver og problemstillinger knyttet til
eksamensforberedelse, skriftlige oppgaver eller arbeid med bacheloroppgave.
Plenumsdiskusjoner er også en del av vårt pedagogiske opplegg. De bidrar til å
kontekstualisere forelesningenes tematikk. Slike diskusjoner er knyttet til det vi ovenfor
har beskrevet som at vi forsøker å gjøre forelesningene dialogiske. Dette lykkes rimeligvis
best i mindre klasser som det også hender at vi har. Men det kan også lykkes i større
forsamlinger ved f.eks. bruk av applikasjoner som gjør at spørsmål og kommentarer kan gis
anonymt til lærer. På den måten kommer en rundt vanskene mange kan ha med å ta ordet
i store forsamlinger.
Seminarer. Utover gruppearbeid og plenumsdiskusjoner aktiviseres studentene gjennom
kreativt engasjement i ulike former for problemløsnings- og refleksjonsprosesser i seminarer.
Disse foregår oftest ved at studentene i plenum presenteres for et tema, et case eller en
konkret problemstilling. Deretter går de i mindre grupper for å drøfte oppgavene nærmere. I
arbeidet med oppgaven har de gjerne støtte av en seminarlærer som bidrar i
gruppediskusjonene. Disse seminarene avsluttes med en plumssamling, hvor gruppene
enten presenterer noe som er produsert i gruppediskusjon, eller referer synspunkter fra
samtalene. Slike «input» blir grunnlaget for avsluttende plenumsdiskusjoner.
En litt annerledes seminarform er kommunikasjonsseminarer, som er presentert tidligere i
dokumentet. Her kan studentene f.eks. enten presenteres for et case med faglige
relasjonsutfordringer, eller selv har forberedt et case, basert på deres erfaringer fra
praksisperioden. Gjennom en systematisk metodisk prosess bearbeides problemstillingene i
gruppesamtalen, før en avsluttende oppsummering i gruppa.
Studentens praksisdeltakelse innebærer at studenten har selvstendige arbeidsoppgaver i
samhandling med brukere og samarbeidspartnere i virkelige arbeidssituasjoner. Læringen
skjer både ved studentens egen refleksjon over samhandlingen i praksis, og gjennom
veiledningen studenten mottar. I den første og kortere praksisperioden gis denne
veiledningen av faglærere. I den lange praksisperioden i fjerde semester, gis veiledning
primært av veileder ansatt ved praksisstedet. Dessuten gir faglærer fra universitetet
veiledning gjennom sin kontakt med studenten gjennom praksisperioden.
Til bacheloroppgaven på 10 studiepoeng har studenten krav på 5 timer med veiledning.
Denne veiledningen er basert på studentens innspill, og presenterte progresjon i sitt arbeid.
Veiledningen bør ha en form som ligner den typen veiledning studenten selv skal utøve i
møte med sine kolleger i arbeidslivet. Samtidig som den hjelper studenten videre i arbeidet
med oppgaven, gir det studenten erfaringer med rollen det er å motta veiledning, og
hvordan man som bruker av veiledning kan bidra til at den får best mulig kvalitet.
Variasjonen i undervisningsformer som benyttes i dette bachelorprogrammet bidrar også til
at studentene kan bli godt kjente med hverandre. Dette er av betydning for læringsutbyttet
siden mange av formene betinger tillit mellom studenten for å fungere godt i studiet. For
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lærere ved studiet er viktig at selv blir kjente med studentene, og kan bidra til et tillitsfullt
klassemiljø som blir en god læringsarena.

§ 2.2 (6): Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid.
Bestemmelsen stiller krav til tydelig sammenheng mellom studietilbudet og forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid, i tråd med kravet i § 1-3
a) i universitets- og høyskoleloven.
Sosialt arbeid er et flerfaglig fagfelt der begrunnete avgrensninger og prioriteringer, samt
fagstabens samlede kompetanse og sammensatte forskningsinteresser alltid vil være
avgjørende for hvordan utdanningens faglige profil tar form. Bachelor i sosialt arbeid er et
samfunnsvitenskapelig basert studium med hovedvekt på sosialt arbeid som fag og praksis,
noe som er betinget av klare og begrunnede koblinger til disipliner som sosiologi, psykologi,
jus og antropologi. Det sistnevnte er ikke minst relevant i lys av at praksisfeltet i har et
flerkulturelt preg.
Koblingene til forskning og faglig utviklingsarbeid avspeiles på den ene siden gjennom en
løpende overvåking av relevant kunnskapsproduksjon, så vel nasjonalt som internasjonalt.
På den andre siden har disse koblingene forankring i fagstabens egen forskning og det
utviklingsarbeidet som drives innenfor de ulike emnene.
Ved siden av innføring i kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode, gir de øvrige
emnene innføringer på i de ulike fagene som inngår i de flerfaglige innholdet i sosialt arbeid.
Samtidig har emnene viktige elementer av å vise hvordan fagene henger sammen innen
rammen av det sosiale arbeidet, og hvilke faglige dilemmaer og utfordringer som reiser seg i
slikt samspill. Pensumlitteraturen er en blanding av lærebøker, vitenskapelige antologier og
forskningsartikler. Deler av denne litteraturen er produsert av fagstaben ved Fakultet for
samfunnsvitenskap.
Bacheloroppgaven utgjør naturlig nok en egen kobling til forskning og faglig utvikling. Den er i seg selv
en oppgave som forutsetter kunnskap om forskningsmetodikk, teoretisk innsikt og evne til faglig
drøfting og analyse. I arbeidet med bacheloroppgaven mottar for øvrig studentene veiledning fra
fagstaben omkring de problemstillingene studentene har valgt å arbeide med. Fordelingen av dette
veiledningsansvaret gjennomføres slik at ansatte får veilede på de områdene de er forskere på, så
langt dette er mulig. Dette bidrar også til en direkte kobling mellom aktuell forskning og studentenes
kompetanseutvikling.
Koblingen til forskning og faglig utviklingsarbeid vektlegges for øvrig både som et gode og en
nødvendighet for sosialarbeidere. Evnen til å behandle informasjon og innhente ny kunnskap
forutsetter et minimum av forskningskompetanse og en skolering i leting etter og bruk av
relevante forskningsresultater.

§ 2.2 (7): Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er
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tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Bachelor i sosialt arbeid er et norskspråklig studium som er tilrettelagt for en studentgruppe
som vil tilegne seg kompetanse som av teoretisk og anvendelig art, som gir kvalifikasjoner
for å arbeide med sosiale problemer i mange og ulike offentlige og private organisasjoner.
Ettersom sosialt arbeid er et bredt og stort internasjonalt fagområde, er det også viktig at
undervisningen og pensumet avspeiler dette. Slik sett ligger det i dette fagfeltets egen natur
at studiet må legges opp etter veiledningen i denne paragrafen (§ 2.2 (7)) der det stilles krav
om at studietilbudet settes i en internasjonal kontekst og at studentene på denne måten
eksponeres for flere ulike perspektiver.
Fakultetet er nå i ferd med å ansette lærere med annen landbakgrunn enn norsk. Dette vil
styrke studiets internasjonale forankring. Samtidig vil studiene som følger av ny studiemodell
ha høyere innslag av internasjonal litteratur på pensumlistene. Dette forutsetter at våre
norske forelesere evner å sette kunnskaper på sine felt inn i en internasjonal kontekst.
Likevel kan ikke forelesninger gi studentene den samme erfaring med ulike faglige
tilnærminger som internasjonal praksis, eller det å gjennomføre deler av studiet i utlandet
kan. Derfor er internasjonale samarbeidsavtaler og ulike former for nettverkssamarbeid
viktig for å kunne tilrettelegge for at en del av studentene får internasjonale erfaringer som
del av sin utdanning.
Under denne paragrafen stilles også krav til at ordninger for internasjonalisering skal
tilpasses studiets omfang og egenart. Like mye som det skal legges vekt på studiets egenart,
må også studentenes egenart være en del av denne vurderingen. Dette redegjøres det
nærmere for under neste punkt.

§ 2.2 (8): Studietilbud som fører fram til en grad skal ha ordninger for
internasjonal studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal værefaglig
relevant.
Bestemmelsen innebærer at institusjonen skal sikre at studenter ved alle studietilbud som
fører fram til en grad, kan tilbys utvekslingsopphold gjennom oppdaterte og bindende
avtaler, og at relevansen av utvekslingsoppholdet er sikret av studietilbudets fagmiljø.
Følgende kjennetegn er vanlige blant normalstudentene som gjennomfører vår 180 ECTS
Bachelor i sosialt arbeid:
1) de har forskjellig bakgrunn både med hensyn til formal- og realkompetanse
2) de ønsker seg en utdannelse som gjør dem i stand til å mestre oppgaver de møter i
feltet sosialt arbeid. Studiet må være praksisrelevant.
3) de lever liv hvor de har jobb ved siden av studiet, og noen har sosiale forpliktelser
eller omsorgsoppgaver i forhold til familie.
4) de følger et norskspråklig program og ønsker seg minst mulig grad av engelskspråklig
litteratur
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Vi har gjennom årene erfart at antallet heltidsstudenter som faktisk er det, er blitt lavere.
Deres egne vurderinger av i hvilken grad det er mulig eller ønskelig for dem å oppholde seg i
utlandet i deler av studiet er i stor grad at dette er vanskelig. Vi erfarer også at skepsisen til
engelskspråklig faglitteratur er betydelig. Dette ser vi som en utfordring, som best kan
møtes med å velge engelskspråklige pensumbidrag med omhu, slik at vi sikrer høy kvalitet
og relevans på disse bidragene. Samtidig ser vi at mye interesse for internasjonale studier
kan vinnes ved gode nettverksforbindelser, langsiktig planlegging, tett samarbeid med
universitetets internasjonale kontor og tydelige rutiner rundt studier i utlandet kan øke
interessen for dette.
Vi legger til rette for studentutveksling i selve studiemodellen ved at vi definerer tredje
semester som semesteret vi anbefaler at studentene kan erstatte vårt kurs med et eller flere
kurs med tilsvarende faglig innhold fra andre universiteter. Dette semesteret er valgt ut fra
at kurset «Sosialt arbeid, roller og relasjoner» har et innhold som i mindre grad enn andre
kurs er knyttet til norsk kontekst. Det handler om innhold i faget som de fleste institusjoner
som underviser i sosialt arbeid gir kurs i. Vi vurderer forøvrig kursene studentene tilbys eller
ønsker å ta ved utenlandske institusjoner opp mot LUB-ene som gjelder for vårt kurs i
samme semester, og tar stilling til relevans før studentene kan starte disse kursene. I noen
avtaler henvises studentene til bestemte kurs som vi på forhånd har vurdert som egnede.
Studentene oppfordres også til å gjennomføre praksisdelen av utdanningen i utlandet. Også
her vil vi vurdere informasjonen om praksisinnhold opp mot våre LUB-er for praksis for å
sikre god kvalitet på hver enkelt students gjennomføring av praksis i utlandet.
Nord universitet og FSV har – som vi kommer tilbake til nedenfor – en rekke
samarbeidsavtaler med ulike universiteter og høyskoler rundt om i verden. Når våre
studenter skal ta utdanningssemester eller praksis i utlandet, foretrekker vi at dette
gjennomføres i tilknytning til disse samarbeidsavtalene.
Når det gjelder det reelle utvekslingstilbudet, så har FSV flere avtaler med utenlandske
universiteter (både bilaterale avtaler, Erasmus+ osv) som også studentene på bachelor
i sosialt arbeid kan benytte seg av. Noen av disse er:
• Gjennom nettverket Thematic Network of Social Work within University of the Arctic
(TNSWUA) har studenter mulighet til praksisstudium og gjennomføre kurs ved
universiteter i Canada, USA (Alaska og California), Russland (Arhkhangelsk), Sverige
og Danmark.
• Mittuniversitetet i Sverige er en ny samarbeidspartner som både kan gi muligheter for
studieopphold, lærerutveksling og praksisplasser.
• Absalon College, Avdeling Roskilde, Danmark. Mulighet for studieopphold,
lærerutveksling og praksisplasser.
• Vårt samarbeid med Chongqinguniversitetet åpner også for muligheter til studieopphold
i Kina.
• Christ University i Bangalore, India er også en samarbeidspartner som vi både utveklser
forelesninger med (Skype), og har praksisplasser hos.
• Augsburg University i Minneapolis/St.Paul har gitt både praksisplasser og kurstilbud til
våre studenter på bachelor.
• TESWERG (Transnational Education and Research group). Dette nettverket er- som
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navnet indikerer opptatt av forskning på sosialarbeiderutdanninger. Nettverket kan
også åpne for samarbeid omkring praksisutveksling og utdanningsutveksling.
Vi er for tiden i dialoger med flere universiteter som kan være aktuelle
samarbeidspartnere:
•
•
•
•

UC Leuven-Limburg
University of the Basque Country
University of Warsaw
West University of Timisoara

Vi har også avtale to institusjoner i Afrika (ikke universitet) som tilbyr praksisplasser:
• Loavsoa, cross cultural competence center, Antsirabe på Madagaskar
• Tumaini Home, barnehjem, Mto Wa Mbu , region Arusha I Tanzania
Når det gjelder avtaler om utveksling av emner, har vi foreløpig ikke skriftlige avtalerom
konkrete kurs. Men i planleggingen sammen med Mittuniversitetet i Østersund og Absalon
Professionshøjskole er det pekt ut kurs som kan bli forhåndsgodkjente kurs studenter hos
oss Disse utdanningene vurderer også vår portefølje.
Vår praksis ved utveksling har vært – og vil fortsatt være – å ta stilling til de kursmulighetene
studenter tilbys ved utenlandske institusjoner, og vurdere om disse kan inngå som del av
den utdanningen studentene gjennomfører hos oss.

§ 2.2 (9): For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon
og praksissted
Praksis er en sentral del av utdanningen. Den skal gi kompetanse til å være profesjonsutøvere som
«(…) skal ha en forståelse av sammenhengen mellom individuelle problemer og den
samfunnsmessige konteksten slike problemer oppstår i, og skal arbeide med å synliggjøre og
motvirke strukturer i samfunnet som skaper sosial ulikhet og svekker menneskers livsvilkår og
deltakelse.», slik det står i «Forskriftet om nasjonal retningslinje for sosionomutdanningen», § 2.
Dette forutsetter både kunnskaper og ferdigheter. Ferdighetene oppøves gjennom simulering og
trening i undervisningen ved universitetet. Men det er avgjørende for kvaliteten på denne delen av
utdanningen at studentene gis erfaringer fra reelle arbeidssituasjoner, slik de gjør gjennom praksis.
Det er også viktig at denne praksisen er veiledet av kompetente veiledere.
Bachelor i sosialt arbeid har hatt studenter i praksis i 20 uker i fjerde semester i snart femti år, og har
alltid klart å skaffet avtale om praksisplasser til alle studenter, men stort sett ved kortsiktige avtaler
for ett og ett år. Det har også foreligget noen lengre overordnede avtaler. All praksisutplassering er
også forankret i en konkret avtale mellom veileder/studiested og student. Studiet har i tillegg
overordnede avtaler om praksisplasser med noen få, større arbeidsgivere. Arbeidet med å skaffe
avtaler med samtlige institusjoner er igangsatt. Det er dialog med noen større aktører som Bodø
kommune og Nordlandssykehuset, og utforming av mal for rammeavtale er igangsatt. For det nye
praksisemnet mentorskap i flerkulturell kontekst er det allerede et etablert samarbeid med Østbyen
skole om mentorskap for barn, og det er etablert kontakt med en skole til med mål om å få en avtale i
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løpet av våren. For rekruttering av deltakere/brukere til emnet praksis i sosiale relasjoner er det
etablert dialog med Bodø kommune, og det ble avholdt møte mellom fagansvarlig for praksis og
representanter fra HR, Familieenheten (organisert under Oppvekst og kultur) og Helse og omsorg i
Bodø kommune 02.03.20 for å utrede dette samarbeidet videre. Det ble i møte enighet om å signere
en avtale om samarbeid om praksis i sosiale relasjoner. Denne er under utarbeidelse, og vil bli signert
av dekan og kommunaldirektør for helse og omsorg og kommunaldirektør for oppvekst og familie i Bodø
kommune. Arbeidet med å etablere avtaler vil fortsette gjennom våren 2020. Som konsekvens av
implementeringen av kravene i ny forskrift om rammeplan, har vi som beskrevet tidligere valgt å
utforme egne kurs i hovedpraksisperioden i fjerde semester for hhv sosialt arbeid og barnevern.
Kravene til praksisens innhold og læringsutbytte gjør også at vi må gjøre en revurdering av
praksisplassenes relevans, og gjøre tydelige avtaler om hvilke praksisplasser som kan tilbys studenter
hhv ved sosialt arbeid og barnevern. Dette er derfor en vurdering som nå gjøres i arbeidet med å
etablere avtaler med praksisstedene. Oversikt over praksisstedene er vedlagt søknaden.
For deltidsstudie ved studiested Mo i Rana vil oppstart av neste kull være høst 2021. Vi skal da ha
avtaler om praksisplasser på plass, og har allerede etablert dialog med Rana kommune om dette. Vi
har også kontakt med mange av de omkringliggende kommunene da vi også per i dag har studenter i
praksis der.

Krav til fagmiljøet
§ 2-3. (1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i
forhold til antall studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt
over tid og ha en sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i
studietilbudet.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
• En oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og oppgaver i studiet (undervisning,
veiledning, FoU/KU, faglig ledelse etc.).
• En beskrivelse av fagmiljøets kompetanse og begrunnelse for hvordan denne kompetansen
er tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og emner.
• Angivelse av fagmiljøets størrelse i årsverk og antall faglig tilsatt per student.
• Begrunnelse for at fagmiljøets størrelse er tilpasset antall studenter og den undervisning
og veiledning og FoU/KU som er tilknyttet studietilbudet.
• Begrunnelse for hvordan søker vil sikre et stabilt fagmiljø som har den riktige kompetansen
for studietilbudet over tid.

2-3. (1) a: En oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og oppgaver i studiet
(undervisning, veiledning, FoU/KU, faglig ledelse etc.).
Slik programmet per i dag er bemannet, er ca. 29 av fagstabens ansatte på ulike måter
involvert i undervisningen på bachelor i sosialt arbeid (se tabell 2-3. (1)a nedenfor, som
redegjør for hvem som er fagansvarlige for hvert enkelt kurs i bachelor sosialt arbeid, og
tabellen i «Vedlegg 3» som dokumenterer hvem disse 29 lærerne er. Dette følges opp
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gjennom CV’ene i «Vedlegg 5»). Dette kollegiet betjener bachelor barnevern med sine ca.
120 studenter, og bachelor i sosialt arbeid med rundt 270 studenter.

Vi har to ansatte som deler sine stillinger mellom Fakultet for lærerutdanning (FLU) og FSV. Dette
dreier seg om Rune Mathiesen og Janne Vik Lossius. I tillegg har to av de ansatte vi har engasjert for
studieåret 2019/2020 (Magnus S. Sørvig og Hege Gundersen) også tilknytning til FLU. Det foreligger
ingen avtale mellom FLU/FSV omkring disse ansettelsesforholdene/ arbeidsavtalene. Det er heller
ikke noe ledelsen ved fakultetet ser grunn til å etablere. Det legges til grunn at arbeidsoppgavene
som tilligger stillingene/engasjementene løses på tilfredsstillende måte i stillingene og ved de
inngåtte arbeidsavtalene.
Fordeling av undervisnings- og veiledningsoppgaver gjøres med utgangspunkt i hvilke
temaer og problemstillinger som følger av de ansattes kompetanse og faglige interesser.
Samtidig er vi avhengige av å tilby høy kvalitets undervisning på alle studiets fagfelt. Dette
fører til at ansatte må være fleksible, og utvikle kompetanse på emner som de på forhånd
ikke har særskilte kunnskaper om. De ansatte behersker ellers ulike undervisningsformer:
Forelesning, seminarledelse og veiledning i forhold skriftlige arbeider som oppgaver i
studiet og den avsluttende bacheloroppgaven. De fleste i staben har også ansvar for å følge
opp studenter i praksis. Dette forutsetter kompetanse i veiledning i møte med student og
dennes veileder på arbeidsplassen.
Tabellen viser emneansvar, slik det vil fordele seg i studieåret 2020/2021. På noen steder
står det ikke navn på ansvarlig, men "uklart". Dette henger sammen med at vi akkurat nå er
i prosess med arbeidsfordeling for studieåret 2020/2021. Om kort tid vil dette være avklart.
Tabell 2-3. (1) a: Oversikt over fagmiljøets ansvarsområder/emneansvarlige studieåret
2020/2021
1. studieår
Navn

Stilling

Dannelsessemester

Intro. Sos.arb.

Øystein Henriksen Dosent

Erik Christensen

Professor

Praksis

Jus

Emneansvarlig
Foreleser
Emneansvarlig
Foreleser
Emneansvarlige

Linda Sjåfjell/Guro
Wisth Øydgard
Praksis
Thor Arne
UniversitetsAngelsen
lektor
Jus

Emneansvarlig
Foreleser

2. studieår
Navn

Stilling

Sos.arb. roller
m.v.

Samf.vit.
metode

Praksis
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Uklart
Arbeid med sosiale
problemer
Linda Sjåfjell
Praksis

Førsteamanuensis

Emneansvarlig
Foreleser

Førsteamanuensis

Emneansvarlig
Foreleser

3. studieår
Navn

Stilling

Asgeir Solstad
Dosent
Velferdsforvaltnin
g og inkludering
Brit Lillestø
Sosialt arbeid med
ulike grupper
Anne Tjønndal
Samfunnsvitenskapelig metode
Maja Nilssen
Tverrprofesjon
ell
samarbeidslæri
ng
Carina Henriksen
Bacheloropppgave

Professor

Velf. Forv./
inkl.

Sos.arb., ulike Tverprof.
grupper
Samarb.

Bachelor

Emneans
varlig/for
eleser
Emneansvar/foreleser
Emneansvarlig
Foreleser

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

Samvit.
metode

Emneansvarlig
Foreleser

Førsteaman
uensis

Emneans
varlig
Foreleser

2-3. (1) b: En beskrivelse av fagmiljøets kompetanse og begrunnelse for hvordan denne
kompetansen er tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og emner.
Som det fremgår av tabell 2-3. (1)a (forrige punkt) består alle bidragsyterne ved dette studiet
av høyt kvalifiserte fagpersoner, noe en også kan se av fagstabens CV-er. Det er faglærere
med høy vitenskapelig kompetanse på de spesifikke fagområdene og emnene de hver for seg
underviser på. Ut over dette må begrunnelser for hvorfor dette punktet under Forskrift om
kvalitetssikring og kvalitets-utvikling vurderes som OK, sies å allerede være lagt frem i
tilstrekkelig grad under § 3.2. (2) og § 3.2 (3) over.
2-3. (1) c: Angivelse av fagmiljøets størrelse i årsverk og antall faglig tilsatt per student.
Antall studenter per år på dette studiet er rundt 90. Faggruppen anslås i 2019 å utgjøre omtrent 50
årsverk. Undervisningsstaben ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid utgjør omtrent 29 personer. Disse
har også undervisnings- og forskningsoppgaver som ikke er knyttet til dette studiet. Vi gjennomfører
f.eks. også en bachelor i barnevern, samlingsbasert sosionomutdanning, et masterprogram i sosialt
arbeid og noen få videreutdanninger. Det er også ansatte som bidrar som veiledere i
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doktorgradsprogrammet i sosiologi. Den følgende tabellen viser hvor mye av hver enkelt ansatts
stilling oppgitt som andel av 100% stilling, som anvendes til undervisningsoppgaver på
bachelorutdanningene i barnevern og sosialt arbeid.
Navn
Asgeir Solstad
Øystein Henriksen
Linda Sjåfjell
Guro Øydgard
Carina Henriksen
Jorid Krane Hanssen
Terje Halvorsen
Marit Tveraabak
Hilde Berit Moen
Rune Mathisen
Janne Vik Lossius
Hege Gundersen
Britt Lillestø
Janne Breimo
Hilde Åsheim
Maja Nilssen
Sandra Jervås
Magnus S. Sørvig
Yan Zhao
Willy Lichtwarck
Tom-Erik Dybwad
Thor Arne Angelsen
Ann-Torill Tørrisplass
Kate Mevik
Innleie - Gunn Strand Hutchinson
Innleie Tone-Gunn Stene
Kristiansen
Erik Christensen
Innleie - Mikael Rönnberg
Reidun Follesø

Kompetanse
Førsteamanuensis/Dosent
Førsteamanuensis/Dosent
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Professor
Førstelektor
Førsteamanuensis
Professor
Universitetslektor
Universitetslektor
Professor
Professor
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Universitetslektor
førsteamanuensis
Professor
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Universitetslektor
Dosent

Andel UV, bachelor BV/SOS
59 %
32 %
64 %
63 %
59 %
33 %
49 %
33 %
31 %
29 %
25 %
20 %
45 %
1%
65 %
29 %
77 %
69 %
19 %
11 %
48 %
50 %
26 %
52 %
11 %

Professor
Universitetslektor
Professor

7%
6%
16 %
7%

2-3. (1) d: Begrunnelse for at fagmiljøets størrelse er tilpasset antall studenter og den
undervisning og veiledning og FoU/KU som er tilknyttet studietilbudet.
Som det er vist til flere steder i denne søknaden er det rundt 29 ansatte som leverer
undervisning og veiledning på bachelorutdanningene i barnevern og sosialt arbeid. Disse
inngår i et større fagmiljø i faggruppen «Velferd og sosiale relasjoner». Denne faggruppen
består forøvrig av ansatte på andre studieprogram som arbeider med velferdsrelaterte
emner. Dessuten inngår stipendidater som arbeider med disse temaene også i denne
gruppen, som totalt teller 50 personer. Faggruppen drar også veksler på fem 20 % stillinger
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(professor II), og en 10 % stilling (Professor II) Det tilsier at fagmiljøet som helhet er stort,
og at den totale staben utgjør en betydelig faglig og forskningsmessig ressurs som både
program- og emneansvarlige etter behov kan trekke veksler på i undervisnings- og
veiledningssammenheng, selv om denne støtten ikke er knyttet til utdanningene ved
formelle avtaler om leveranser.
Det er likevel noen sårbare fagområder som følge av få ansatte med kompetanse på de
aktuelle områdene. Dette har tradisjonelt vært utfrodringer knyttet til jus og psykologi. Nå
vil imidlertid juskompetansen styrkes ved nyansettelse. Når det gjelder psykologifaget har vi
kunnet dra veksler på en annen ansatt enn psykologen som i kraft av pedagogiskpsykologisk kompetanse har møtt noen av undervisningsbehovene på feltet.
Til tross for at fagmiljøet er bredt og stabilt, er likevel arbeidsoppgavene av et slikt volum at
det til tider kan være problematisk å finne ledig kapasitet som kan brukes til de ulike
oppgavene ved studiet. Medio 2019 vil fagmiljøet styrkes med nye kolleger som vil kunne
avhjelpe denne situasjonen. Når dette skrives utlyses ytterligere fem stillinger. Det
innebærer ikke en styrkning av staben med like mange stillinger. Disse utlyses også som
følge av at flere ansatte vil gå av med pensjon i løpet av et til to år fra nå.
Utdanningen benytter ansatte som har arbeidsoppgaver ved FLU ved Nord universitet.
Disse personene er sentrale i arbeidet med aktivitetsfaget. Dette samarbeidet er ikke
formalisert, noe som gir en viss usikkerhet omkring framtidig faglig ressurstilgangen til
faget. På den annen side har dette hittil vært løst rent praktisk. Men det er utvilsomt en
utfordring for universitetet å sikre at dette kommer over i mer forutsigbare former.
2-3. (1) e: Begrunnelse for hvordan søker vil sikre et stabilt fagmiljø som har den riktige
kompetansen for studietilbudet over tid.
Som allerede vist til under §2.3.(1)d utgjør Faggruppen for velferd en solid og bredt
sammensatt stab med lav turnover. Det finnes det gode forklaringer på, blant annet relatert
både til interessante faglige utfordringer, kollegiale forhold og trivsel. I løpet av de
kommende år vil det kunne knytte seg utfordringer til å skulle erstatte kolleger som vil gå av
med alderspensjon i løpet av de kommende årene. Ved utlysninger av fagstillinger som nylig
er gjort, tyder imidlertid søkningen på at det ikke vil bli særskilt vanskelig rekruttere nye og
velkvalifiserte kolleger. Med fortsatt stor søkning til studiet vil det dessuten være lønnsomt
for fakultetet å bidra til at fagstaben både er stor nok og har tilsvarende mange toppstillinger
som i dag.

§ 2-3. (2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig
kompetanse.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
• Beskrivelse av fagmiljøets UH-pedagogiske, didaktiske og digitale kompetanse.
• Beskrivelse av hvilke tiltak institusjonen har for å sikre og utvikle fagmiljøets
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utdanningsfaglige kompetanse.
• Redegjørelse for fagmiljøets digitale kompetanse og hvordan denne sikres og
vedlikeholdes.
• CV’er for fagmiljøet

Av de ansatte ved utdanningen har fem en pedagogisk grunnutdanning, en har også
hovedfag i pedagogikk og en har både hovedfag og doktorgrad i pedagogikk. Av de øvrige
har tre fullført universitetspedagogikk, mens ytterligere en ansatt vil fullføre denne
utdanningen våren 2020. En av de ansatte uten formell pedagogisk kompetanse har
produsert faglige bidrag omkring veiledning. Vi har tre ansatte uten formell pedagogisk
utdanning. Hver av disse har til gjengjeld mellom 20 og 30 års undervisningserfaring på
universitetsnivå. Nyansatte må gjennomføre utdanning i universitetspedagogikk om de ikke
allerede har denne kompetansen ved ansettelse.
Som det er gjort rede for tidligere, gjør fagstaben bruk av en rekke ulike pedagogiske
metoder og har utviklet godt egnete måter å engasjere og involvere studentene i
undervisning og veiledning.
Drift og undervisning ved Bachelor i sosialt arbeid forutsetter i seg selv at fagmiljøets digitale
kompetanse er god. Dette gjelder alt fra fjernkommunikasjon med studenter, bruk av
digitale hjelpemidler i undervisningen, og alt av øvrige behov som knytter seg til
eksamensavvikling og andre oppgaver som inkluderer studenter, administrasjonen, og
kolleger lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Introduksjon av nye digitale programmer og
hjelpemidler følges opp gjennom kurs og opplæring i regi av universitetets egne
kompetanseenheter.

§ 2-3. (3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar
for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet.
•

Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
Beskrivelse av studiets faglige ledelse og ved hvilket nivå ved institusjonen den er etablert
på.
• Redegjørelse for den faglige ledelsens oppgaver knyttet til studietilbudet.
2-3. (3) a: Studiets faglige ledelse
Studiets ledelsesstruktur utgjøres av studieprogramansvarlig (SPA), emneansvarlige og
faglærere. Den som fungerer som SPA har avsatt 200 timer på arbeidsplanen til dette
formålet. SPA har ansvar for kvalitetssikring og faglig utvikling av studiet. I tillegg
koordinerer SPA driften av studiets ulike emner. Ved siden av personen som er studiets
administrative kapasitet, er SPA også den som studentene henvender seg til med sine
mange forskjellige spørsmål og behov. Disse to er nødvendige og avgjørende kontaktledd
utad, ettersom studentene i hovedsak ikke er på studiestedet annet enn i tilknytning til
undervisningssamlingene, og at telefoniske og elektroniske henvendelser derfor ofte hører
til de daglige gjøremål å besvare.
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SPA rapporterer til prodekan for undervisning, som igjen rapporterer til dekan.
Emneansvarlige er ansatte som har det faglige ansvaret for hvert enkelt kurs. Hvem disse er
i studieåret 2019/2020 framgår av tabell 2-3 (1) a ovenfor. De emneansvarliges oppgaver,
samt faglærernes konkrete oppgaver beskrives nedenfor

2-3. (3) b: Den faglige ledelsens oppgaver
Nord universitets kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten beskriver roller og ansvar for
studieprogramansvarlige (SPA) slik:
•

SPA har ansvar for å utarbeide og oppdatere studieplan, og sikre kvalitet og
studieprogramdesign iht. Studietilsynsforskriften §§ 2-2 og 2-3.
SPA har ansvar for å gjennomføre evalueringer som beskrevet i kvalitetssystemet, og
innhente informasjon fra relevante kilder.
SPA skal iverksette kvalitetshevende tiltak ved behov, som følge av mottatt informasjon.
SPA har sammen med faggruppeleder og dekan, ansvar for at studieprogrammet har høy
internasjonal kvalitet.
SPA har ansvar for at det er et mobilitetsvindu i studieprogrammet.
SPA skal etablere arenaer for å diskutere programmets utvikling, slik at fagmiljøet føler
eierskap til programmet.
SPA har ansvar for å legge til rette for tverrfaglighet og samspill med arbeidslivet, tilpasset
utdanningens egenart og læringsutbytte.
SPA skal legge til rette for at hele fagmiljøet bruker de mulighetene digitaliseringen gir til å
heve kvaliteten i utdanningen.
SPA skal årlig utarbeide studieprogramrapport som innspill til fakultetets kvalitetsrapport.
SPA har sammen med studierådgivere/studieveiledere og andre i administrasjon, et
ansvar for samhandling og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet tilknyttet studieprogrammet.
SPA må samarbeide med studiestedskoordinator/studieleder for å avklare ansvarsdeling i
kvalitetsarbeidet, der disse rollene er involvert.
SPA skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen på studieprogrammet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den emneansvarliges oppgaver er disse:
•

Emneansvarlig har ansvar for planlegging, innmelding av pensum og gjennomføring av
læringsarbeidet.

•

Emneansvarlig skal utvikle og forbedre emnebeskrivelsen/emneplanen med
læringsutbyttebeskrivelser (LUB) iht. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR), og påse at emnet er
relevant for det/de studieprogram emnet inngår i.

•

Det skal være en emneansvarlig per emne. Tilbys emnet på flere studiesteder skal emneansvarlig
koordinere læringsarbeidet for å sikre lik kvalitet.

•

Emneansvarlig har ansvaret for at det blir utarbeidet eksamensoppgave med tilhørende
sensorveiledning, oppnevne eksamenskommisjoner og at sensur gjennomføres innen fristen.

•

Emneansvarlig er sammen med studentene ansvarlig for å skape et godt læringsmiljø.

•

Emneansvarlig skal sikre at LMS-rommene (Fronter/Canvas) inneholder riktig og relevant
informasjon ved semesterstart, og fortløpende oppdatere informasjonen.

•

Emneansvarlig er ansvarlig for å gjennomføre emneevaluering, oppfølging og utarbeide
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emnerapport etter mal fra kvalitetssystemet.
•

Emneansvarlig skal sammen med SPA iverksette eventuelle kvalitetshevende tiltak ved behov.

•

Emneansvarlig skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen på emnet.

Faglærernes oppgaver er knyttet til følgende punkter:
•

Faglærer/underviser/veileder skal gjennomføre undervisnings og læringsaktiviteter som bidrar til at
studentene oppnår læringsutbyttet for emnet.

•

Faglærer/underviser/veileder skal ha løpende dialog med studentene om kvaliteten i emnet.

•

Faglærer/underviser/veileder skal delta i arenaer for kvalitetsutvikling av emnet og
studieprogrammet. Faglærer/underviser/veileder skal delta i det systematiske kvalitetsarbeidet og
bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen.

I tillegg til dette har studiet to rådgivende arenaer for utvikling av studiet. Det ene er lærermøtene. Dette er
møter som avholdes 3-4 ganger i hvert semester. Her diskuteres arbeidsfordeling, fagutvikling, studiekvalitet
og andre saker av betydning for studienes drift og utvikling. Lærermøtet er et fellesforum for lærere tilknyttet
både bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern. Møtene innkalles av SPA’ene ved utdanningene. Den
andre rådgivende arenaen har i studieåret 2019/2020 vært møter med de sju tillitsvalgte i de ulike klassene
ved studiene bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid. Dette forumet vil fra studieåret 2020/2021 bli
erstattet av et studieprogramråd. I dette rådet vil SPA, representanter for de faglig ansatte, studentene ved
programmene, studierådgiver/konsulent og representanter fra viktige arbeidsgivere være medlemmer. Rådet
skal bidra til studienes kvalitetsutvikling, styrke kontaktflatene ut mot ulike eksterne aktører, bidra til utvikling
av læringsmiljøet og generelt gi råd til utvikling av studiet. Den konrete sammensetningen av rådet vil bli klar i
løpet av våren 2020.

§ 2-3. (4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet skal
utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen.
For studietilbud på bachelornivå skal 20 prosent av fagmiljøet tilknyttetstudiet bestå av ansatte
med førstestillingskompetanse.

Her kan det vises til punkt 3.3 (2)b over, hvor det dokumenteres at de aller fleste av de
ansatte i fagstillinger har førstekompetanse. Bare to av de ansatte – hvorav en i midlertidig
stilling – er ikke vurdert til å inneha en førstekompetanse. Dette er i hovedsak resultat av en
langvarig satsing på kompetanseutvikling av ansatte, og delvis resultat av at ledelsen ved FSV
gjennom flere år har gjennomført krav om førstekompetanse for ansettelse i fagstillinger ved
fakultetet.

§ 2-3. (5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til
dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende
for studietilbudets innhold og nivå.
Fagmiljøet, forstått som gruppen av ansatte som underviser på bachelorprogrammene i
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barnevern og sosialt arbeid, består som nevnt ovenfor i all hovedsak av førstekompetente
fagpersoner. Miljøet er aktivt i forskning på mange av studiets fagområder. Dette dreier seg
både om forskning på velferdstjenester, sosialpolitikk, utdanning i sosialt arbeid. Fakultetet
har også en lang tradisjon for forskning på barn- og unges oppvekst og levekår – bl.a.
gjennom prosjektet «Ungdom i svevet» (avsluttet 2015). Andre tema er ungdom og
utdanning, familievold og integreringsspørsmål.
Forskningen støttes – som tidligere påpekt - av faggruppen «Velferd og sosiale relasjoner»
ved Fakultet for samfunnsvitenskap, som beskriver sin arbeid slik: «Faggruppen
kombinerer mikrostudier av sosial ekskludering og profesjonell tjenesteyting med studier av
velferdstjenestenes organisering, samhandling og virkemåte. Faggruppen er opptatt av
hvordan kjønn og ulike minoritetsposisjoner spiller inn i eksklusjonsprosesser og
profesjonelt hjelpearbeid, og hvordan innovasjon kan bidra til nye og bedre måter å møte
velferdsutfordringene på».
Jfr. Beskrivelser, begrunnelser og dokumentasjon under § 3.2 (1), (2) og (3), samt § 2-3. (1).
Fagmiljøet har i tillegg en egen forskningsgruppe for sosialt arbeid, som ble reetablert høsten 2019.
Her følger en liste over noen av de pågående/nylig avsluttede forskningsprosjektene fagmiljøet
er/har vært involvert i:
“Trust and Mistrust in Child Protection Networks”
“Tilstand og utfordringer i den norske velferdsmodellen- et velferdsforskningsprogram. Finansiert av SAKSmidler (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing), Nord universitet. 14 forskere og fire
masterstudenter. Prosjektperiode 2018-20.
Cecilie Høj Anvik: “Uptake: Socio-spatial inequality among families with children with disabilities who are
entitled to cash benefits and welfare services. NOVA, OsloMet. Finansiert av Norges forskningsråd, Helsevel
(2021-23). Totalramme 11 931 000 NOK, Nord universitet 1 090 000 NOK.

«Prosjekt pedagogikk, psykologi og filosofi for sosialt arbeid»
HIRE? A mixed-method examination of disability and employers’ inclusive working life practices.
Prosjektet ledes av NOVA, OsloMet. Finansiert av Norges forskningsråd, HELSEVEL, totalramme vel 13
mill. (2018-2021). (prosjektmedarbeider).
«Innovasjonspraksiser i nordnorske kommuner (innosykehjem)». De primære målene med prosjektet
er å utvikle kunnskap om betingelser for sosial innovasjon i nordnorske sykehjem og videreutvikle et
sterkt nordnorsk kompetansemiljø på denne tematikken. Prosjektet ledes av Nordlandsforskning
(2019-2022). Finansiert av Regionalt forskningsfond Nord.
KUNST (Koordinerte tjenestetilbud til personer med sammensatte tjenestebehov). Finansiert av Norges
Forskningsråd.
Making collaboration work; promotive innovative networking initiatives in local and regional child
welfare and protection services. Finansiert av Regionale forskningsfond Nord- Norge
Modeller for beste og neste inkluderingspraksiser mellom arbeidsgivere og Nav. Finansiert av Nav FoU.
Listen reflekterer en forskning som retter seg mot sentrale områder i den kompetansen
bachelor i barnevern skal utvikle. Som en ser er det forskning som retter seg direkte mot
barneverntjenester, mot utvikling av sosiale tjenester som også omfatter barn og unge,
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fokus på faginnhold i utdanningen, samarbeidsmåter i relevante felt og forskning omkring
målgrupper for de tjenestene vi skal gi kompetanse til. Det er dermed en generelt god
kobling mellom hva de ansatte forsker på, og de kunnskapsbehovene utdanningen har.

2-3. (6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad skal delta
aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevantefor
studietilbudet.
Utdanningen deltar først og fremst i «Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sosialt
arbeid og velferdsfag». Dette er et sentralt, nasjonalt organ for drøfting av spørsmål om utdanning og
utdanningskvalitet, hvor alle som driver programmer i bachelor i sosialt arbeid eller velferdsfag i
Norge deltar. For utdanningen er dette et viktig nettverk, som både er arena for deling av erfaringer
og en kilde til inspirasjon og korreksjon av utdanningen og dens innhold.
Fagmiljøet er ellers aktivt i både den norske og den nordiske delen av forskningsnettverket «Forsa».
Dette er et nettverk for forskning i barnevern og sosialt arbeid. I nettverkets konferanser presenterer
vi – og møter - interessant og viktig forskning med relevans for innholdet i vår utdanning. Vi er også
involvert i driften «Thematic Network of Social Work within University of the Arctic”, som innebærer
samarbeid med universiteter i alle land i den arktiske del av verden, og eies av «University of the
Arctic» Som et universitet i den arktiske del av verden, bidrar erfaringer fra utdanninger i barnevern
og sosialt arbeid i land som Canada, USA, Sverige, Finland og Russland til at vi kan kontekstualisere og
konkretisere temaer i utdanningen. Dette berører i særlig grad våre forutsetninger for å ivareta
samiske spørsmål i det vi gjør. I dette nettverket har vi også vært en viktig vidragsyter både ved å
ivareta koordinatorfunksjonen for nettverket, og ved bl.a. å sørge for oversettelse av faglitteratur fra
norsk til russisk.
Noen av utdanningens ansatte er involvert i «Transnational social work education research group».
Dette er et nettverk for forskning på sosialarbeiderutdanninger i noen europeiske land. Her har bl.a.
forholddet mellom teori og praksis i utdanningene vært et tema.
I tillegg pleier mange ansatte forskningssamarbeid med forskere ved andre universiteter både
nasjonalt og internasjonalt. Som vi har vist til ovenfor har vi samarbeid omkring praksis, utdanning og
forskning med flere universiteter rundt om i verden som påvirker både hvordan vi tenker, og hva vi
velger å gjøre i den løpende utviklingen av undervisning, praksis og veiledning.

Jfr. Beskrivelser, begrunnelser og dokumentasjon under § 3.2 (1), (2) og (3).

Oppsummering og begrunnet forslag til videre
reakkrediteringsprosess
Studiebarometeret for Bachelor i sosialt arbeid over de siste årene er basert på så små tall at
flere av spørsmålene ikke gir grunnlag for vurdering. Dette er i seg selv et oppdrag for
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program- og emneansvarlige å ta fatt i, ettersom studentene må oppfordres til å delta i
denne undersøkelsen. En viktig funksjon for barometeret er at det skal være til nytte for
fagstaben i bestrebelsene på å videreutvikle og forbedre studietilbudet. Studentenes
helhetsvurdering av studiet gir snittkarakteren 4,2 – hvilket viser at de som har deltatt i
undersøkelsen er fornøyde med studiet. Det innebærer selvsagt ikke at fagstaben ikke har et
forbedringspotensial og flere utfordringer å arbeide med.
Likevel kan denne selvevalueringen konkludere med at det bare på to områder har vært
grunn til å sette «Ikke OK» inn i rubrikkene for vurdering av forskriftenes krav. Det ene
gjelder kravet til at fagmiljøet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse. Mangelen på
formalisert kompetanse på dette feltet er imidlertid et gjennomgående fenomen ved studier
som ikke har tradisjon for å benytte pedagogisk utdanningsbakgrunn som kriterium ved
rekruttering av fagpersoner. Dette gjelder også for Fakultet for samfunnsvitenskap. Dersom
dette blir vurdert som et kompetanseområde det er behov for å forsterke i tiden fremover,
vil det kreve ressurser som tilsier at det derfor måtte gjøres på fakultetsnivå, og ikke på
studienivå.
Det andre området det var grunn til å karakterisere som «Ikke OK» var § 2.1 (8), og gjelder
ordninger for internasjonal studentutveksling. Her er andelen som benytter seg av
muligheten til å gjennomføre deler av studiet i utlandet for lav.
I Nord universitets egne retningslinjer påpekes det at selvevaluering av et eksisterende
studieprogram skal inneholde et begrunnet forslag til videre reakkrediteringsprosess –
herunder minimum 3 områder hvor fullstendig reakkrediteringsprosess skal gjennomføres.

For Bachelor i sosialt arbeid vil disse to områdene med andre ord være sentrale:
1: Internasjonalisering
Som det flere steder er vist til, er andelen av våre studenter som benytter seg av muligheten
for å ta deler av studiet i utlandet for lav. Selv om noen av forklaringene på dette er
vanskelig for universitetet å påvirke, er det likevel et betydelig potensiale i å arbeide
ytterligere med informasjon, administrative rutiner, nettverksutvikling og undervisning for å
øke denne andelen.
2. Undervisnings- og veiledningskapasitet
Arbeidsplanen for den enkelte i fagmiljøet er en god indikasjon på hvorfor det er vanskelig å
finne ledig kapasitet til å påta seg undervisnings- og veiledningsoppgaver i et tilstrekkelig
omfang. Det er rett og slett for få ansatte i forhold til oppgavene. Dessuten er kollegiet nå
inne i et generasjonsskifte. En relativt høy andel av ansatte vil gå av med pensjon de
nærmeste årene. Dette gir økt behov for ny-rekruttering. Dette arbeides det nå intenst med.
Vi håper at vi løpet av det nærmeste året vil få flere nyansatte på plass.
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Behandling i fakultetets lokale Utdanningsutvalg: 25.9.19

Behandlet av dekan: Oktober 2019
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn/Drøfting:
Fakultet for samfunnsvitenskap har i 2019 meldt inn 5 studieprogrammer for reakkreditering,
inkludert bachelor i sosialt arbeid.
Nord universitet har siden 1975 tilbudt bachelor i sosialt arbeid, som også omtales som
sosionomutdanningen. Siden 2001 har vi også tilbudt dette som en fireårig deltidsutdanning på
Helgeland med opptak hvert fjerde år. Sammen med bachelor i barnevern anses bachelor i sosialt
arbeid som grunnpilaren i Fakultet for samfunnsvitenskaps utdanningstilbud.
I henhold til lov om universiteter og høyskoler § 3-2 andre ledd kan departementet fastsette
rammeplaner for enke
lte utdanninger. For helse- og sosialfagutdanninger er det fastsatt «Forskrift om felles rammeplan
for helse- og sosialfagutdanninger». Denne forskriften trer i kraft fra studieåret 2020/2021, men
utdanningene kan ta forskriften i bruk fra 2019. Forskriften gir igjen hjemmel for fastsetting av
retningslinjer for hver enkelt utdanning. En ny retningslinje for sosionomutdanningen ble vedtatt
01.07.2019, og trer i kraft fra og med opptak til studieåret 2020-2021. Retningslinjen skal sikre et
nasjonalt likeverdig faglig nivå, slik at kandidatene som uteksamineres har en felles
sluttkompetanse, uavhengig av utdanningsinstitusjon. Forskriften og retningslinjen ligger til grunn i
arbeidet med denne reakkrediteringen. Retningslinjen er utformet i tråd med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) jf. Forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring, jfr. Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring.
Reakkrediteringen tar også hensyn til innholdet i NOKUTs tilsynsrapport etter tilsyn med
barnevernspedagogutdanningen ved Nord universitet av 01.02.1017.
Reakkreditering av et studieprogram innebærer at fakultetet dokumenterer at det aktuelle
programmet oppfyller Studietilsynsforskriften. Søknaden skrives etter en mal utformet av NOKUT.
Ifølge de nye retningslinjene for reakkreditering av studieprogram ved Nord, skal fakultetet først
gjøre en selvevaluering av programmet, også etter en bestemt mal, for så å velge ut minimum tre
punkter fra forskriften som foreslås til fullstendig reakkreditering. På bakgrunn av de nye
rammeplanene for helse- og sosialfagutdanninger, samt NOKUTS tilsynsrapport har vi utarbeidet en
ny studiemodell. Med det søker vi om å få reakkreditert hele studieprogrammet.
Vedlagt er reakkrediteringssøknaden av det treårige studieprogrammet bachelor i sosialt arbeid.
Arbeidet med reakkrediteringssøknaden ble ledet av studieprogramansvarlig. Det har vært flere
møtepunkter med administrasjonen og de emneansvarlige i prosessen. Søknaden ble også
behandlet i UU-FSV møte 25.9.19, 52/19 før oversendelse til dekan for endelig vedtak.
Reakkrediteringssøknaden oversendes nå med de endringene som er gjort på bakgrunn av
tilbakemeldingene av studieavdelingen.
De internasjonale avtalene er nå vedlagt. Det som mangler nå er avtalen med Tanzania Tumaini
Home, barnehjem, Mto Wa Mbu , region Arusha I Tanzania. Avtalen vi har inngått med MoUen med
Absalon mangler signatur fra dekan men er ventet på plass innen kort tid.
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På samme måte som Vernepleieutdanningen har vi ikke praksisavtalene i boks. Vi håper vi på lik
linje med dem at vi også kan få en utsettelse på å få disse avtalene på plass.
Angående at emnet ME118S Innføring i samfunnsvitenskapelig analyse skal tilbys både høst og vår,
så vil det komme alle FSVs studenter til gode.
Innstilling:
Dekan godkjenner søknaden om reakkreditering av bachelor i sosialt arbeid.
Vedlegg: Søknad om reakkreditering

Vedlegg: Selvevaluering, Vedlegg 1 Læringsutbytter på programnivå, Vedlegg 2 Emnebeskrivelser,
Vedlegg 3 Lærere tilknyttet bachelor i sosialt arbeid, Vedlegg 4 CV, Vedlegg 5 Læringsutbyttet
bachelor i sosialt arbeid, NKR, Vedlegg 6 Internasjonalisering, Rekkrediteringssøknad sosialt arbeid,
Avtale med Mid Sweden University, Erasmus+ avtale, Avtale Christ university India, Avtale
Madagaskar 14 febr.2017
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BASOA Bachelor i sosialt arbeid
Videre utdanning
Studiet gir blant annet grunnlag for å søke opptak på Master i samfunnsvitenskap med
fordypning i sosialt arbeid. I tillegg tilbyr en rekke høgskoler og universiteter aktuelle
videreutdanninger.
Studieprogrammets webnavn
Sosialt arbeid, sosionom
(Kort) introduksjon til søkere
Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Som sosionom vil
du bidra til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer. Studiet trener opp dine
kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, din etiske bevissthet og din personlige kompetanse til
å møte utfordringer som arbeid med mennesker medfører.
Programmets innhold
Forståelsen av faget sosialt arbeid som et samspill mellom fag, samfunnsmessige forhold og
sosialpolitiske forholder gjennomgående i utdanningens oppbygging og innhold. Utdanningen
bygger på grunnleggende humanistiske verdier og tradisjoner knyttet til FN`s
menneskerettighetserklæring og relevante FNkonvensjoner, slik det også framkommer i
profesjonens yrkesetiske grunnlagsdokumenter. I sosionomutdanningen legges det videre vekt på
bevisstgjøring av verdigrunnlaget ved at studentene oppøves i evnen til kritisk refleksjon over
egne verdier, holdninger og menneskesyn. Studiet ønsker med dette å utdanne brukerorienterte,
reflekterte og analytiske sosionomer som er kvalifiserte til å arbeide med mennesker i utsatte
livssituasjoner
Beskrivelse av mål og læringsutbytte
Forskrift om nasjonal retningslinje for sosionomutdanning Kandidaten
a) har bred kunnskap om sosialt arbeids teorigrunnlag og metoder som retter seg mot individer,
familier, grupper og samfunn
b) har bred kunnskap om velferdspolitiske mål og virkemidler, ulike velferdsmodeller og
velferdspolitikkens betydning for sosialt arbeids praksis
c) har bred kunnskap om hvilken betydning levekår, helse, utdanning, arbeid og sosial
inkludering og aktiv deltakelse har i ulike livsfaser for individ, familie og samfunn
d) har kunnskap om hvordan sosial klasse, utenforskap, marginalisering og diskriminering
påvirker folkehelse og levekår
e) har kunnskap om ansvars- og arbeidsfordeling i velferdsforvaltningen, tverrprofesjonelt
samarbeid og samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor
f) har kunnskap om relevant juridisk metode og sentral lovgivning innen velferdsforvaltning,
herunder forvaltningsrett og lovgivning innen barne- og familierett, helse, omsorg, velferd og
sosiale tjenester
g) har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
h) kjenner til menneskerettigheter og sentrale konvensjoner, minoriteter og kunnskap om
samenes rettigheter og særskilte status som urfolk
i) kjenner til fagets vitenskapsteoretiske posisjoner, kunnskapsutvikling og profesjonens
samfunnsansvar
j) kjenner til samfunnsvitenskapelig metode og dens muligheter og begrensninger
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k) kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid relevant for sosialt arbeid, nasjonalt og
internasjonalt.
Rammer for og perspektiver på sosialt arbeid – Ferdigheter
Kandidaten
a) kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen
b) kan finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff og framstille dette både
muntlig og skriftlig
c) kan vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng
d) kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud
e) kan reflektere over hvordan kunnskap kan anvendes på nye områder og bidra til nytenkning og
innovasjon i tjenestene
f) kan tilegne seg ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd
med kunnskapsbasert praksis. Videre skal kandidaten også kunne dokumentere og formidle sin
faglige kunnskap.
§ 6. Rammer for og perspektiver på sosialt arbeid – Generell kompetanse
Kandidaten
a) har innsikt i menneskesyn og verdier i sosialt arbeid, profesjonsetikk og relevante etiske
teorier
b) har innsikt i maktstrukturer og maktutøvelse i samfunnet
c) har innsikt i politiske og administrative beslutningsprosesser og hvordan sosionomer kan bidra
til allmenn opplysning og politisk rådgivning
d) har innsikt i forhold som bidrar til ulikhet, og kan fremme sosial rettferdighet sammen med
mennesker i utsatte posisjoner
e) kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i sosialt arbeid, og kan bidra til
tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser
f) kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i sammensatte og konfliktfylte situasjoner.
Opptaksinformasjon
Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.
Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på
grunnlag av realkompetanse.
Det kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester
Realkompetanse
For bachelor i sosialt arbeid er det i tillegg et krav at minimum 2 år av realkompetansen må være
relevant for studiet.
For dette studiet har vi vurdert relevant erfaring slik:
•

Erfaring fra omsorgsyrke eller annet yrke som innebærer arbeidsoppgaver knyttet til å gi
omsorg, som for eksempel arbeid med barn eller oppfølging av mennesker i utfordrende
situasjoner.

•

Omsorg for eget barn med spesielle utfordringer som innebærer ekstra oppfølging fra
foreldre.

•

Omsorg for fosterbarn.
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•

Andre spesielle erfaringer knyttet til omsorg og tilrettelegging.

Omsorg for egne barn uten spesielle utfordringer, eller verv og oppgaver knyttet til skole- og
fritidsaktiviteter tas ikke med i vurderingen.
Karrieremuligheter
Med en bachelor i sosialt arbeid (sosionom) kan du arbeide i alle deler av helse- og sosialfeltet,
de fleste innenfor kommunal, fylkeskommunal eller statlig helse- og sosialtjeneste. Sosionomer
jobber ofte innenfor rus, psykiatri, velferdsforvaltning o.l. Aktuelle steder vil være NAV, i
skolen, på flyktningekontor, karrieresenter, Kirkens bymisjon, miljøtjenesten og
oppfølgingstjenesten.
Utenlandsstudier/studentutveksling
Studentene kan søke om å gjennomføre praksisperioden utenlands.
Vi tilbyr praksis i utlandet. Våre samarbeidspartnere er:
•

Lovasoa, cross cultural competance center, Antsirabe på Madagaskar 6 plasser,
https://www.lovasoa.mg/

•

Tumaini prosjektet i Mto Wa Mbu, Kigongoni i Arusha, Tanzania 4 plasser,
http://tumaini-home.no/english.html

•

University College Absalon, Danmark 2 plasser, https://phabsalon.dk/english/

•

Christ University, Bangalore India 4 plasser, https://christuniversity.in/centre-for-socialaction

•

Vi tilbyr også utveksling på emnet SA202S, ved Augsburg University i Minnesota,
Minneapolis.

Studenter som ønsker praksis på et av stedene universitetet har avtale med i utlandet kan søke om
dette innen 20. Juni. Søkere må levere personlig søknad, anbefalingsbrev og gjennomføre
personlig intervju. Søkere rangeres etter en samlet vurdering av karakterresultater fra første
studieår, søknad, anbefalingsbrev og intervju.
Gir adgang til følgende videre studier
Bachelorgraden i sosialt arbeid (sosionom) gir blant annet grunnlaget for å søke opptak til Master
i samfunnsvitenskap med fordypning i sosialt arbeid ved Nord universitet. I tillegg gir en rekke
høyskoler og universiteter relevante videreutdanningsmuligheter.
Praksis
Studiets praksisdel er todelt. Den første delen, som har fire ukers varighet, gjennomføres i løpet
av studiets første og andre semester som parallellpraksis. Den andre delen, som har tjue ukers
varighet, gjennomføres i studiets fjerde semester. Denne delen av praksis er en fulltids praksis.
Studenten mottar veiledning i begge praksisperioder. Hver del av praksis vurderes til bestått/ikke
bestått i henhold til kriterier som framgår av et eget praksisreglement. Det er skriftlige arbeidene
knyttet til begge praksisperiodene som vurderes etter karakterene godkjent/ikke godkjent. Alle
skriftlige oppgaver må være godkjent for at praksisdelen av utdanningen skal kunne vurderes til
bestått.
Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Eksamen og vurderingsformer
Studiet har obligatorisk fremmøte og deltakelse på aktiviteter knyttet til ferdighetstrening. Dette
dreier seg bl.a. om muntlige fremlegg, refleksjonsarbeid, kommunikasjonstrening og
praksisforberedende kurs. Det er utarbeidet eget reglement for obligatorisk undervisning.
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Veiledet praksis går over 1, 2 og 4 semester av studiet. Praksis skal godkjennes i henhold til
reglement for godkjenning av praksis.
Alle eksamener fra første studieår må være bestått før studenten får begynne på fjerde semester.
Alle eksamener fra første og andre studieår må være bestått for å starte på tredje studieår.
Avsluttende eksamen
Avsluttende eksamen på studieprogrammet er bacheloroppgaven.
Programevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av
studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets
kvalitetssikringssystem.
Progresjonskrav
EX150S Dannelsessemesteret, RE128S Introduksjon til sosialt arbeid og RE120S Introduksjon
til Jus, samt NYXXXX Praksis i flerkulturell kontekst/Praksis i sosiale relasjoner må være må
være bestått før man kan begynne på emnet SA202S Praksisstudier.
Alle emner på 1 og 2 studieår må være bestått før man kan begynne på 3 studieår.
Aktuelle forskrifter og sentrale bestemm
Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.
•

Forskrift om nasjonal retningslinje for sosionomutdanning, fastsatt av
Kunnskapsdepartementet 1.april 2019.

Praksisreglement som studenter får utdelt før praksisperiodens start.
Skikkethet
Studenter på bachelor i sosialt arbeid er underlagt skikkethetsvurdering.
Eksamensbestemmelser, vurdering og karak
Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke
bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.
Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
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Vedlegg 3: Emnebeskrivelser for studiets ulike emner

Dannelsessemesteret
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Dannelsessemesteret

Emnetype

Obligatorisk

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

Erik Christensen

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Høst

Tilbys som frittstående

Nei

Skriveveiledning

Mo i Rana

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering
og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om
andre gjeldende rutiner
for kvalitetssikring.

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Dette førstesemesteremnet skal sette studenten i
stand til å studere og engasjere seg i faglig aktivitet.
Emnet skal gi grunnleggende innføring i filosofi- og
vitenskapshistorie, og relevante temaer innenfor

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
1
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Læringsutbytte

samfunnsvitenskap. Samfunnsaktuelle spørsmål og
utfordringer vi står ovenfor i dag vil være sentralt.

f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Kunnskaper: Studenten skal:

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter
og Generell kompetanse
100 – 200 ord. Se brev
fra KD 20.03.2009.

•

ha bred kunnskap om vitenskapens tradisjoner,
egenart og plass i samfunnet

•

ha grunnleggende kunnskap om vitenskapens
rolle i samfunnsutviklingen

•

forstå etiske utfordringer i forskning, faglig
formidling og i kunnskapsbasert praksis

•

kunne identifisere standpunkter, argumenter og
strukturer i ulike teksttyper

•

ha grunnleggende forståelse av seg selv i
kommunikasjon og relasjon med andre

•

ha kunnskap om den norske velferdsstaten og
velferdspolitikken
Ferdigheter: Studenten kan:

•

fremføre faglige synspunkter i debatter

•

strukturere fagstoff, og presentere det i et skriftlig
arbeid eller i muntlig form

•

arbeide både selvstendig og i gruppe

•

beherske relevante faglige verktøy og teknikker

•

kunne tenke kritisk vedrørende etiske spørsmål;
både om personlige og om studie- og
samfunnsrelaterte forhold.

•

kunne reflektere over eget verdi- og menneskesyn
Generell kompetanse: Studenten skal:

•

kunne forholde seg kritisk til vitenskapelig
kunnskapsproduksjon

•

være allment orientert innen samfunnsanalyse,
etikk og vitenskapsteori

2
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Forkunnskapskrav

•

kunne formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og løsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante
uttrykksformer

•

ha innsikt i hva som kjennetegner faglige tekster,
og hvordan slike tekster kan påvirke samfunnet

•

kunne bidra til egen og andres faglige utvikling på
en selvstendig og reflektert måte
For enkeltemner: Generell studiekompetanse

Er emnet forbeholdt ett
eller flere
studieprogram, og evt.
hvilke? Kan emnet tas
som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

Anbefalte
forkunnskaper

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Undervisningen består av en veksling mellom
forelesninger, studentaktivitet, seminarer og
gruppearbeid. Utvalgte deler av pensum blir
behandlet i forelesninger, men studenten har
selv ansvar for å gjennomgå alt pensum. Det
forventes at studentene påvirker innholdet i
50
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diskusjoner og seminarer ved å bidra med
egne innspill og kommentarer.
Følgende deler av undervisningen er
obligatorisk:

• Introduksjon
• Fagseminar
• Akademisk tekst
Obligatorisk undervisning omfatter alltid
obligatorisk deltakelse, og i noen tilfeller også
obligatorisk arbeid. Detaljert beskrivelse av
obligatorisk deltakelse og obligatorisk arbeid
foreligger i egen oversikt til emnet.
De tre kravene til obligatorisk oppmøte må være
bestått før studenten får levere mappe, og gå opp
til skriftlig og muntlig skoleeksamen.
Godkjent obligatorisk oppmøte og obligatorisk
arbeid er gyldig kun til og med påfølgende
studieår.
Vi viser ellers til "Forskrift om studier og
eksamen ved Nord universitet".

Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum:

Ex.phil.

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

1.
Dybvig DD. Tanke og handling : filosofi,
vitenskap og samfunn. Bergen: Fagbokforlaget;
2019.
Ex.phil. - kompendium
2.
Malnes R og KM. Egalitarisme. I:
Politisk filosofi. Oslo: Universitetsforlaget;
2017:125–148.
3. Sandel MJ. Do we own ourselves? /
Libertarianism. I: Justice: What’s the Right
Thing to Do? London: Penguin; 2009:308 s.
4.
Svendsen LFH og SS. Hva er en god
handling? I: Det sanne, det gode og det skjønne:
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en innføring i filosofi. 2. utg. Oslo:
Universitetsforlaget; 2007:129–155.
5.
Wolff J, Wolff J. Who should rule? I: An
Introduction to Political Philosophy. Oxford:
Oxford University Press; 2006.
6.
Wyller T. Den klassiske liberalismen. I:
Hareide S, red. Lærebok i filosofihistorie. Oslo:
Samlaget; 1996:266–274.
Ex.fac.
7.
Balsvik E og SMS (red. . Introduksjon til
samfunnsvitenskapene. Bd Bind 1. 3. utg. Oslo:
Universitetsforlaget; 2017.
8.
Balsvik E og SMS (red. . Introduksjon til
samfunnsvitenskapene. Bd Bind 2. 3. utg. Oslo:
Universitetsforlaget; 2018.
9.
Kildal N. Den norske velferdsstaten: Fra
sosiale til kontraktbaserte rettigheter. Tidsskrift
for velferdsforskning. 2013;16(2):87–95.
http://hdl.handle.net/1956/17403.
10.
Schanz H-J. Hannah Arendt - en
livsbekræftende filosofi. Slagmark.
2003;37(3):15–38.
https://tidsskrift.dk/slagmark/article/view/384/32
9.
Ex.fac. - kompendium
11.
Hatland A. Velferdsstatens framtid. I:
Hatland A, red. Den Norske velferdsstaten. 5.
utg. Oslo: Gyldendal; 2018:278–288.
12.
Hatland A. Familien og velferdsstaten. I:
Hatland A, red. Den Norske velferdsstaten. 5.
utg. Oslo: Gyldendal; 2018:130–148.
13.
Berg BA. Historisme og tidlig
hermeneutikk. I: Bård A. Berg, red. Introduksjon
til menneskevitenskapene. Oslo:
Universitetsforlaget; 2014:63–83.
14.

Berg BA. Historiefagene. I: Bård A.
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Berg, red. Introduksjon til
menneskevitenskapene. Oslo:
Universitetsforlaget; 2014:84–105.
15.
Hjelmtveit V. Sosialpolitikk i historisk
perspektiv. I: Mary Ann Stamsø, red.
Velferdsstaten i endring: om norsk helse- og
sosialpolitikk. 3. utg. Oslo: Gyldendal
Akademisk; 2017:44–63.
16.
Pedersen AW og SK. The Nordic
Welfare State Model. I: Oddbjørn Knutsen, red.
The Nordic Models in Political Science:
Challenged, but Still Viable? Bergen:
Fagbokforlaget; 2017:219–238.
17.
Stamsø MA. Organisering og finansiering
av velferdstjenester. I: Mary Ann Stamsø, red.
Velferdsstaten i endring: om norsk helse- og
sosialpolitikk. 3. utg. Oslo: Gyldendal
Akademisk; 2017:110–143.
Kommunikasjon og formidling
18.
Fjelldal C og Ö. Faglig kommunikasjon i
praksis. Oslo: Universitetsforlaget; 2018.
Tekstseminar
19.
Brodersen RB. Tekstens autoritet:
tekstanalyse og skriving i akademia. Oslo:
Universitetsforlaget; 2007.
Tekstseminar for bachelor i barnevern og
bachelor i sosialt arbeid
20.
Edvardsen O og KM. Vold mot barn i
hjemmet: Hvordan ivareta barns rettigheter?
Tidsskrift for familierett, arverett og
barnevernrettslige spørsmål. 2014;12(4):317–
333.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_
og_barnevernrettslige_sp/2014/04/vold_mot_bar
n_i_hjemmet_hvordan_ivareta_barns_rettigheter
.
21.

Kojan BH. Barnevern og sosiale

53

9/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sosialt arbeid - 18/03774-45 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sosialt arbeid : Vedlegg 3 Emnebeskrivelser

nettsamfunn - en utforskende analyse.
Tidsskriftet Norges Barnevern. 2014;91(2-3):63–
76.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/tnb/2014/0203/barnevern_og_sosiale_nettsamfunn__en_utforskende_analyse.
22.
Lorem GF. Omsorg under tvang: En
narrativ studie av pasienters fortellinger om
tvang og psykisk helsevern. Tidsskrift for psykisk
helsearbeid. 2014;11(2):111–124.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/tph/2014/02/omsorg_under_tvang_
-_en_narrativ_studie_av_pasienters_forte.
23.
Lundberg KG og LJS. Brukererfaringer
med Nav i reformperioden: Kompleks
organisasjon, bakkebyråkrati og ustabile
relasjoner. Fontene forskning: et tidsskrift fra
Fellesorganisasjonen (FO). 2013;(2):19–30.
http://fonteneforskning.no/forskningsartikler/ko
mpleks-organisasjon-bakkebyrakrati-og-ustabilerelasjoner-6.19.264059.0d6c591a84.
24.
Natland S og MR. «Jeg var ganske
usynlig...»: Sju ungdommer om sine grunner for
å avbryte videregående utdanning. Fontene
forskning: et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen
(FO). 2012;(1):4–18.
http://fonteneforskning.no/forskningsartikler/jegvar-ganske-usynlig-6.19.264678.6911154107.
Tekstseminar for bachelor i historie og
lektorutdanning i samfunnsvitenskap
25.
Grohse IP. Orknøyene og Norgesveldet:
Økonomisk eller politisk avhengighet? Heimen.
2014;51(4):307–373.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/heimen/2014/04/orknoeyene_og_n
orgesveldet_oekonomisk_eller_politisk_avhengi.
Tekstseminar for bachelor i historie og
lektorutdanning i samfunnsvitenskap kompendium
26.

Audoin-Rouzeau S og AB. 14-18:
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Understanding the Great War. New York: Hill
and Wang; 2002.
27.
Drake HA. The Impact of Constantine on
Christianity. I: Noel Lenski, red. The Cambridge
Companion to the Age of Constantine.
Cambridge: Cambridge University Press;
2006:111–136.
28.
Evjen B. Giftermål, næring og etnisk
tilhørighet 1850-1930. I: Bjørg Evjen og Lars
Ivar Hansen, red. Nordlands kulturelle
mangfold: etniske relasjoner i historisk
perspektiv. Oslo: Pax; 2008:239–270.
29.
Aas S. Kvinnebyen Bodø før 1940. I:
Knut Dørum, red. Politikk, profesjon og
vekkelse: kvinner i Norge på 1800- og 1900tallet. Bergen: Fagbokforlaget; 2014:111–137.
Tekstseminar for Human Resource
Management
30.
Børve HE. Den norske
samarbeidsmodellen: egnet for eksport til USA?
Tidsskrift for samfunnsforskning.
2018;59(01):26–40. doi:10.18261/issn.1504291X-2018-01-02
31.
Byrkjeflot H og KG. Både hierarkisk
styring og nettverk: En studie av utviklingen i
styringen av norske sykehus. Tidsskrift for
samfunnsforskning. 2013;54(4):463–491.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/tfs/2013/04/baade_hierarkisk_styri
ngognettverk_-_en_studie_av_utviklin.
32.
Lockert ÅS. Konkurrerende
omdømmeoppfatninger. Nordiske
organisasjonsstudier. 2017;19(2):25–46.
33.
Mydland N og TN. Avbyråkratisering i
staten? Utfordringer ved prosjekt- og
teamorganisering. Nordiske
organisasjonsstudier. 2017;19(2):3–24.
34.
Rødvei P-H. Trenger vi fagforeninger i et
«individualisert» arbeidsliv? Tidsskrift for
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samfunnsforskning. 2008;49(2):243–257.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/tfs/2008/02/trenger_vi_fagforening
er_i_et_individualisert_arbeidsliv.
Tekstseminar for bachelor i internasjonale
relasjoner
35.
Bøås M. «Pirates of Somalia»: ny
vekstnæring i et land uten stat. Internasjonal
politikk. 67(1):89–100.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/ip/2009/01/pirates_of_somalia__ny_vekstnering_i_et_land_uten_stat.
36.
Larsen T. Fra finanskrise til
massearbeidsløshet: eksempelet Spania og
trusselen mot demokratiet. Samtiden.
2012;(1):48–58.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/file/ci/54626172/Fra_finanskrise_ti
l_massearbeidsloeshet_Eksempelet_Spania_o.pd
f.
37.
Lia B og PN. Norske muslimske
fremmedkrigere. Nytt Norsk Tidsskrift.
2014;31(4):399–416.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/nnt/2014/04/norske_muslimske_fre
mmedkrigere_.
38.
Nerdal R. Mindre ulikhet - flere mord.
Samtiden. 2015;(4):51–56.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/file/ci/66822966/Mindre_ulikhet_fl
ere_mord.pdf.
39.
Skodvin T og JH. Kan de internasjonale
klimaforhandlingene lykkes? Internasjonal
politikk. 2015;73(4):529–537.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/ip/2015/04/kan_de_internasjonale_
klimaforhandlingene_lykkes.
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Hjelepmidler til
eksamen

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis
innebærer og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.

Praksis

Sammensatt vurdering (første gang 2016
høst).

Vurderingsordninger

•

•

•

•

•
•

Obligatorisk deltakelse 1 - Introduksjonsuke,
minimum 80% deltakelse, teller 0/3 av
karakteren (første gang 2016 høst).
• Forutsettes fullført før fremstilling til
eksamen/vurdering
Obligatorisk deltakelse 2- Fagseminar:
min.80% deltakelse i undervisn,
gruppepresentasjon, plenum, praktisk
skriveøvelse, teller 0/3 av karakteren (første
gang 2016 høst).
• Forutsettes fullført før fremstilling til
eksamen/vurdering
Obligatorisk deltakelse 3 - Akademisk tekst
- Innlevering av tekst, gruppearbeid.
Minimum 80% deltakelse, teller 0/3 av
karakteren (første gang 2016 høst).
• Forutsettes fullført før fremstilling til
eksamen/vurdering
Mappe - 2 innleveringsoppgaver i
forbindelse med skriveseminar, teller 1/3 av
karakteren (første gang 2016 høst).
Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer. Teller 1/3 av
karakteren (første gang 2016 høst).
Muntlig eksamen, 30 Minutter. Teller 1/3 av
karakteren (første gang 2016 høst).

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.
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Introduksjon til sosialt arbeid
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emnekode og navn
Introduksjon til sosialt arbeid
Emnetype

Obligatorisk

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

Øystein Henriksen

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Tilbys som frittstående

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering
og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om
andre gjeldende rutiner
for kvalitetssikring.

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emnet gir en innføring i hva som kjennetegner faget
sosialt arbeid, fagets kunnskapsgrunnlag og verdier,
fagets utvikling internasjonalt og i Norge, samt
yrkesfeltet for sosialarbeidere. Gjennom emnet får
studentene bred kunnskap om hva vi forstår med
sosiale problemer og konkret innsikt i sosiale
problemer som utfordre mennesker i dagen samfunn,
og hvilke samspill det kan være mellom dem.
Studentene øves i å analysere og forstå menneskers
sårbarhet og styrker både i et individ-, gruppe-,
familie- og samfunnsperspektiv. Forståelse av

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.
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sammenhengen mellom sosialt arbeids
kunnskapsgrunnlag og praksis vektlegges gjennom
hele emnet.

Kunnskaper
Studenten:
•
•

•

•
•
•
•

har bred kunnskap om sosialt arbeid
kunnskapsgrunnlag og verdier.
har bred kunnskap om sosiale problemer, både hva
som menes med sosiale problemer og de mest
sentrale utfordringene for mennesker i dagens
samfunn.
har bred kunnskap om psykologiske og
sosiologiske teorier, og måten disse har bidratt til å
forme praksisteorier i sosialt arbeid.
har kunnskap om yrkesfeltet for sosialarbeidere.
har kunnskap om særskilte problemstilling om
urfolk og etniske minoriterer i sosialt arbeid
har kunnskap om sentrale spenninger i faget sosialt
arbeid og i sosialarbeiderprofesjonene.
Har kjennskap til sosialt arbeid opprinnelse og
utvikling som fag og profesjon både internasjonalt
og i Norge.

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter
og Generell kompetanse
100 – 200 ord. Se brev
fra KD 20.03.2009.

Ferdigheter
Studenten:
•
•

•
•

•

kan identifisere og beskrive sosiale problem på
individ, familie, gruppe og samfunnsnivå.
kan analysere sammenhenger og samspill mellom
ulike sosiale problemer både hos barn, unge,
voksne og eldre.
kan anvende ulike teoretiske perspektiver for å
forstå sosiale problemer
kan identifisere og forstå samspill og muligheter
som finnes mellom menneskers sårbarhet,
utfordringer og styrker.
kan utarbeide faglige oppgaver og
problemstillinger og presentere disse i samarbeid
med andre.

Generell kompetanse
Studenten:
• har innsikt i og kan reflektere kritisk over hva som
kjennetegner sosialt arbeid som fag og
sosialarbeiderprofesjonenes rolle og bidrag i
velferdssamfunnet.
• har innsikt i samspillet mellom ulike teoretiske
perspektiver og sosialt arbeid som et praktisk fag.
• kan reflektere kritisk over ulike teoretiske
perspektiver, sammenhengen mellom disse og
deres bidrag til å forstå sosiale problemer.
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•

Forkunnskapskrav

kan formidle faglige beskrivelser, analyser og
forståelser både muntlig og skriftlig.
For enkeltemner: Generell studiekompetanse

Er emnet forbeholdt ett
eller flere
studieprogram, og evt.
hvilke? Kan emnet tas
som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

Anbefalte
forkunnskaper

Undervisningsform

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Pensum og anbefalt
litteratur

Ansikt-til-ansikt

Undervisningen veksler mellom forelesninger,
seminarer, gruppearbeid og veiledning.
Pensum: Vil komme senere

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Anbefalt litteratur:

Hjelepmidler til
eksamen

Praksis

Brukes som
beskrivelsesfelt for
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praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis
innebærer og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Vurderingsordninger

Ennå ikke fastlagt

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.
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Introduksjon til jus

Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Jus

Emnetype

Obligatorisk

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

Thor Arne Angelsen

Undervisningsspråk

Norsk

Skriveveiledning

Undervisningssemester
Tilbys som frittstående

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering
og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om
andre gjeldende rutiner
for kvalitetssikring.

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kurset skal formidle kunnskap i å saksbehandle
forvaltningssaker og til å løse juridiske problemer
knyttet til sosialtjenesteloven og barnevernloven.
Kurset omhandler: juridisk metode, Forvaltningsrett,
Lov om sosiale tjenester, Lov om barneverntjenester.
Hovedfokus er på barnevernrett og sosialrett.

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
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å benytte punktliste i
dette feltet.
Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten:

•

har bred kunnskap om juridisk metode og
tenkemåte

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter
og Generell kompetanse
100 – 200 ord. Se brev
fra KD 20.03.2009.

Særskilt om barnevernrett:
•

har bred kunnskap om lovverket barnevernet
utleder sitt arbeid ifra

•

har kunnskap om generelle og spesielle
saksbehandlingsregler for barnevernet

•

har kjennskap til hvordan barneverntjenesten som
organisasjon er bygget opp, om hvem som har
kompetanse til å fatte ulike vedtak

•

har kjennskap til målsettingene til barnevernets
arbeid og ha oversikt over hvilke tilbud de kan
stille opp med overfor barn, ungdom og foreldre

Særskilt om sosialrett:
•

har bred kunnskap om lovverket sosialt arbeid
utleder sitt arbeid fra

•

har kunnskap om generelle og spesielle
saksbehandlingsregler for sosialretten

•

har kjennskap til hvordan sosialtjenesten/NAV
som organisasjon er bygget opp, om hvem som har
kompetanse til å fatte ulike vedtak

•

har kjennskap til målsettingene innenfor ulike
velferdstjenester og ha oversikt over hvilke tilbud
de kan stille opp med overfor aktuelle
brukere/samfunnsgrupper

Ferdigheter
Studenten:
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•

kan finne, vurdere og henvise til rettsregler som er
relevant i en sak

•

kan anvende juridisk kunnskap til å fremstille en
sak og begrunne vedtak

•

kan fremføre juridiske pro-/contra-argumenter som
skal eller kan lede til vedtak

Generell kompetanse
Studenten skal:

Forkunnskapskrav

•

ha innsikt i hvordan barneverns- og sosialrettet gir
rammer og føringer for utøvelsen av sosialt arbeid

•

ha innsikt i, og kan reflektere kritisk over, hvordan
lovbestemmelser kan anvendes til å gjøre
begrunnede valg og beslutninger

For enkeltemner: Generell studiekompetanse

Er emnet forbeholdt ett
eller flere
studieprogram, og evt.
hvilke? Kan emnet tas
som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

Anbefalte
forkunnskaper

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt
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Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum: Kommer senere

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Hjelepmidler til
eksamen

Praksis

Vurderingsordninger

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis
innebærer og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.

Skriftlig skoleeksamen, 6 Timer

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.
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Sosialt arbeids roller, relasjoner og metoder
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emnekode og navn

Sosialt arbeids roller, relasjoner og metoder

Emnetype

Obligatorisk

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

Guro Wisth Øydegard

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Høst

Tilbys som frittstående

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering
og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om
andre gjeldende rutiner
for kvalitetssikring.

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emnet gir innføring i ulike metoder innen sosialt
arbeid, med vekt på hvordan aktiviteter og
samhandling med ulike brukere/brukergrupper kan
fremme ressursutvikling og problemløsning innen

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
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ulike praksisfelt. Det legges vekt på samspillet
mellom teori og metode, og studentene skal gjennom
kurset oppøve sin evne til kritisk refleksjon over egen
forforståelse, verdier, roller og normer i utviklingen
av sin profesjonelle praksis.
Emnet inluderer et feltarbeid i en kommune hvor
studentene skal skaffe seg oversikt over hva
sosialarbeider gjør innenfor ulike tjenester
Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten har:
•

Bred kunnskap om metodisk sosialt arbeid på
individ- gruppe- og samfunnsnivå, og
hvordan disse kan benyttes for å avhjelpe
sosiale problemer.

•

Bred kunnskap om ulike rolle sosialarbeidere
utøver innenfor ulike metoder og
velferdstjenester.

•

Kunnskap om aktivitet som
kommunikasjons- og samhandlingsverktøy
for

f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter
og Generell kompetanse
100 – 200 ord. Se brev
fra KD 20.03.2009.

brukere/brukergrupper i ulike praksisfelt.
•

Kunnskap om hvordan man gjennom kritisk
refleksjon kan utvikle egen praksis og rolle
som sosionom eller barnevernspedagog.

Ferdigheter
Studenten kan:
•

Anvende teori og metoder i utvikling av sin
profesjonelle praksis

•

Anvende kunnskap om ulike sosiale
problemer i analyser og beskrivelser av
relevante metoder for å avhjelpe og løse
sosiale problemer

•

Anvende ulike kommunikasjonsformer til å
etabler og vedlikeholde bærende relasjoner
til ulike brukere/brukergrupper
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•

Reflektere kritisk over egen rolle,
forforståelse og verdier i samspill med ulike
brukere/brukergrupper

•

Anvende musikk, drama og kunst og
håndverk som aktivisering i sosialt arbeid
med barn, unge og voksne

Generell kompetanse
Studenten skal:

Forkunnskapskrav

•

Ha oversikt over og innsikt i ulike metoder
for sosialt arbeid på individ- gruppe og
samfunnsnivå.

•

Ha innsikt i samspillet mellom sosialt arbeid
på i individ-, gruppe- og samfunnsnivå

•

Kunne skriftlig og muntlig formidle
kunnskap om hvordan et sosialt problem kan
forstås, og kunne velge og begrunne
arbeidsmåter i samspill brukere på individ-,
gruppe- og samfunnsnivå

•

Ha innsikt i og kan reflektere kritisk over
egen rolle, forforståelse og verdier som
sosionom eller barnevernspedagog

For enkeltemner: Generell studiekompetanse

Er emnet forbeholdt ett
eller flere
studieprogram, og evt.
hvilke? Kan emnet tas
som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på

68

9/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sosialt arbeid - 18/03774-45 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sosialt arbeid : Vedlegg 3 Emnebeskrivelser

masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.
Anbefalte
forkunnskaper

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Undervisningen veksler mellom forelesninger,
seminarer, gruppearbeid og veiledning. Deler
av undervisningen er obligatorisk.

Pensum og anbefalt
litteratur

1.
Norge Justis- og politidepartementet.
Straff som virker : mindre kriminalitet - tryggere
samfunn : kriminalomsorgsmelding. Bd nr. 37
(2007-2008). [Oslo]: Justis- og
politidepartementet; 2008:8 sider.
https://www.regjeringen.no/contentassets/d064fb
36995b4da8a23f858c38ddb5f5/no/pdfs/stm2007
20080037000dddpdfs.pdf.

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

2.
Justis- og beredskapsdepartementet. NOU
2008:15: Barn og straff – utviklingsstøtte og
kontroll. Justis- og beredskapsdepartementet;
2008.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou2008-15/id527241/.
3.
Jensen M. Estetiske læreprosesser i skole,
kulturskole og barnehage. Trondheim:
Akademika forlag; 2013.
4.
Krüger V og S. Musikk, ungdom,
deltakelse : musikk i forebyggende arbeid. Oslo:
Universitetsforlaget; 2015.
5.
Engelstad A. De undertryktes teater : når
tilskueren blir deltaker : Augusto Boals metoder
og praksis. 2. utg. Oslo: Cappelen akademisk
forlag; 2001.
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6.
Norge Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Bolig for velferd :
nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (20142020). Oslo: Kommunal- og
moderniseringsdepartementet; 2014:38.
http://www.regjeringen.no/upload/KMD/BOBY/
Nasjonal_Strategi_Boligsosialt_arbeid.pdf.
7.
Solstad A. Pengene og livet : økonomisk
rådgivning i sosialt arbeid. 3. utg. Oslo:
Universitetsforlaget; 2017.
8.
Berg B og A. Minoritetsperspektiver i
sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget; 2011.
9.
Moen HB. Mentaliserende og narrativ
tilnærming i arbeid med spiseforstyrrelser. I:
Lone A, Halvorsen T, red. Sosialpedagogiske
perspektiver. Oslo: Universitetsforlaget; 2019.
10.
Hutchinson GS. Samfunnsarbeid :
mobilisering og deltakelse i sosialfaglig arbeid.
3. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2010.
11.
Olkowska A og L. Miljøterapi :
prinsipper, perspektiver og praksis. Bergen:
Fagbokforlaget; 2016.
12.
Saus M, Jenssen T, Strandbu A. Mellom
entusiasme og anvendelse ; barnevernsarbeideres
oppfatninger og erfaringer med familieråd.
Tidsskriftet Norges barnevern. 2017;94(1):54–
70.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww-idunnno.ezproxy.nord.no/tnb/2017/01/mellom_entusia
sme_og_anvendelse__barnevernsarbeideres_oppf.
13.
Breimo JP. . . [et al. . Individuell plan :
samspill og unoter. Oslo: Gyldendal; 2015.
14.
Halvorsen T. Miljøarbeid i institusjoner
for utsatte unge. Bergen: Fagbokforlaget; 2012.
15.
Hansen R og S. Sosialt arbeid : en situert
praksis. Oslo: Gyldendal akademisk; 2017.
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16.
Hole R. Forebygging og behandling av
rusproblemer : en innføring. Oslo:
Universitetsforlaget; 2014.
17.
Barth T. Motiverende Intervju: hvorfor
og hvordan benytte denne samtaleteknikken.
2014. http://www.forebygging.no/Artikler/20142012/Motiverende-Intervju-hvorfor-og-hvordanbenytte-denne-samtaleteknikken/.
18.
Fjelldal-Soelberg C. Hva er oppskriften
på et normalt menneske? ; stigmatisering av
personer som skader egen kropp. Fontene
forskning : et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen
(FO). 2011;(1):58–68.
19.
Mehlum L, Holseth K. Selvskading - hva
gjør vi? Tidsskrift for Den norske legeforening.
2009;129(8):759–762.
doi:10.4045/tidsskr.08.0378
20.
Mjøen OM, Kittelsaa AM. Ansattes blikk
i et annerledes hjem ; dilemmaer ved arbeid i
hjemmet hos personer med utviklingshemming.
Fontene forskning : et tidsskrift fra
Fellesorganisasjonen (FO). 2018;(1):30–41.
21.
Nordaunet OM, Andvig E. Møte mellom
skadereduksjon og Housing First i Norge –
ansattes beskrivelser. Tidsskrift for psykisk
helsearbeid. 2018;(01):52–62.
doi:10.18261/issn.1504-3010-2018-01-06
22.
Andersen AJW. Psykisk helsearbeid : en
gang til. Oslo: Gyldendal akademisk; 2018.
23.
Lillevik OG og Ø. Miljøterapeutisk
arbeid i møte med vold og aggresjon. Oslo:
Gyldendal akademisk; 2014.
24.
Ohnstad A. Ubehaget i sosialt arbeid.
Oslo: Gyldendal akademisk; 2014.
25.
Fauske H, Kvaran I, Lichtwarck W.
Hjelpetiltak i barnevernet ; komplekse problemer
og usikre virkninger. Fontene forskning : et
tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO).
2017;(2):45–58.
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26.
Lomell HM og S. Kriminologi. Oslo:
Universitetsforlaget; 2017.
27.
Langsrud E, Fauske H, Lichtwarck W. Et
maktperspektiv på «gode nok foreldre» i
barnevernets kontekst. Tidsskriftet Norges
Barnevern. 2017;94(02):126–138.
doi:10.18261/issn.1891-1838-2017-02-05
28.
Graham Clifford ... [et al.]. Minst hjelp til
dem som trenger det mest? : sluttrapport fra
forsknings- og utviklingsprosjektet Det nye
barnevernet. Bd nr. 6/2015. Bodø:
Nordlandsforskning; 2015:266 s.
http://www.nordlandsforskning.no/getfile.php/13
87521445428350/Dokumenter/Rapporter/2015/Rappo
rt_06_2015.pdf.
29.
Eggebø H. Skeiv på bygda. Bd 2015 : 2.
Nordfold: KUN senter for kunnskap og
likestilling og Forl. Nora; 2015:105.
http://www.kun.no/uploads/7/2/2/3/72237499/2_
2015_lhbt.pdf.
Kompendium SA267S H19
30.
Tjora AH, Moen HB. Personlig identitet i
møte med sosiale fordringer: Spiseforstyrrelsers
opprinnelse. I: Helsesosiologi : analyser av
helse, sykdom og behandling. Oslo: Gyldendal
akademisk; 2012:209–230.
31.
Solstad A, Solstad A. Nav og arbeid. I:
Kort om NAV. Oslo: Universitetsforlaget;
2018:53–72.
32.
Rugkaasa M, Rugkaasa M.
Kulturalisering av sosiale problemer. I:
Barnevern i et minoritetsperspektiv : sosialt
arbeid med barn og familier. Oslo: Gyldendal
akademisk; 2017:55–67.
33.
Mevik L, Edvardsen, Arne Kristian
Myhre. Hvordan se det vi ikke ønsker å se –
fysiske og psykososiale symptomer. I: Vold mot
barn : teoretiske, juridiske og praktiske
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tilnærminger. Oslo: Gyldendal akademisk;
2016:100–115.
34.
Pape H. Kjønn og vold. I: Stefansen K,
red. Kjønnsforskning. Oslo: Universitetsforlaget;
2006:s. 207–217.
35.
Hjemdal O. Vold mot kvinner –
definisjoner, forekomst og risikofaktorer. I:
Narud K, red. Vold mot kvinner. [Oslo]:
Cappelen Damm akademisk; 2014:19–36.
36.
Jonassen W. Vold mot kvinner –
historikk og status. I: Narud K, red. Vold mot
kvinner. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk;
2014:37–52.
37.
Terum T, Jessen. Arbeidslinja og
sosialarbeiderne. I: Stjernø S og Ø, red.
Arbeidslinja : arbeidsmotivasjonen og
velferdsstaten. Oslo: Universitetsforlaget;
2012:79–94.
38.
Dahl, Friestad. Sosial ulikhet og psykisk
helse. I: Norvoll R, red. Samfunn og psykisk
helse : samfunnsvitenskapelige perspektiver.
Oslo: Gyldendal akademisk; 2013:149–165.
39.
Hauge R, Hauge R. Stempling og
stigmatisering. I: Kriminalitetens årsaker.
2.utgave utg. Oslo: Universitetsforlaget;
1997:99–116.
40.
Halvor Fauske WL. Tverrfaglig
samarbeid i barnevernets beslutningsprosess. I:
Christiansen Ø og K, red. Beslutninger i
barnevernet. Oslo: Universitetsforlaget;
2016:178–194.
41.
Eggebø H. Levekår blant skeive med
innvandrerbakgrunn i Norge. Bodø:
Nordlandsforskning; 2008.
http://www.nordlandsforskning.no/getfile.php/13
249051543846499/Dokumenter/Rapporter/1018/NF_9
_2018.pdf.
42.

Torbjørnsen AB., Aasland A-MK.
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Behandlingsplan - veiviser for relasjonsbygging
og læring. I: Strømstad JV, Torbjørnsen ABE,
Aasland A-MK, red. Hvem er du? : miljøterapi
som terapeutisk relasjonsarbeid. Stavanger:
Hertervig forlag akademisk; 2016:132–149.
43.
Ulfrstad L-M. Perspektiver på boligen og
boligsosialt arbeid. I: Velferd og bolig : om
boligsosialt (sam-)arbeid. Oslo:
Kommuneforlaget; 2011:19–35.
Hjelepmidler til
eksamen

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis
innebærer og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.

Praksis

Vurdering og eksamen Sammensatt vurdering
bestående av:

Vurderingsordninger

•

Obligatorisk deltakelse: 80 % oppmøte på
veiledning og praktiske øvelser.
Arbeidskravet må være bestått for å få gå

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.

opp til skoleeksamen.
•

Obligatorisk arbeid: Muntlig fremlegg av
gruppearbeid. Vurderes som bestått / ikke
bestått.

•

Hjemmeeksamen som teller 40 % av
karakteren. Eksamen gis karakter A-F.

•

Muntlig eksamen som teller 60 % av
karakteren. Eksamen gis karakteren A-F.

74

9/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sosialt arbeid - 18/03774-45 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sosialt arbeid : Vedlegg 3 Emnebeskrivelser

Innføring i samfunnsvitenskapelig metode
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emnekode og navn

Innføring i samfunnsvitenskapelig metode

Emnetype

Obligatorisk

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

Anne Tjønndal

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Høst

Tilbys som frittstående

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering
og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om
andre gjeldende rutiner
for kvalitetssikring.

Emnebeskrivelse
Felt

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emnet gir en oversikt og innføring i
samfunnsvitenskaplige metoder og fremgangsmåter
for innsamling og analyse ved bruk av både
kvantitative og kvalitative tilnærminger. I emnet
presenteres og diskuteres sentrale begreper innen
samfunnsvitenskapelige metoder med utgangspunkt
i vitenskapsteori og forskningsprosessen.

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Kort introduksjon
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Kunnskap:

Læringsutbytte

har oversikt over ulike
samfunnsvitenskapelige metoder
• har kunnskap om ulike metodiske
tilnærminger og analysemåter
• forstår etiske utfordringer knyttet til ulike
metoder
Ferdigheter
•

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter
og Generell kompetanse
100 – 200 ord. Se brev
fra KD 20.03.2009.

kan redegjøre for sentrale metodebegreper
behersker relevante faglige verktøy,
teknikker og uttrykksformer
• kan reflektere over egen faglig utøvelse og
justere denne under veiledning
• kan vurdere etiske utfordringer knyttet til
samfunnsvitenskapelig forskningsaktivitet
• kan anvende ulike metoder for å analysere
empiriske datamaterialer
Generell kompetanse
•
•

•
•
•

Forkunnskapskrav

kan planlegge og gjennomføre en enkel
forskningsoppgave
kan formidle sentral metodekunnskap
kan lese samfunnsvitenskapelig faglitteratur,
samt presentasjoner av forskning i media
med en bedre evne til å forstå og kritisk
vurdere de resultater som presenteres
For enkeltemner: Generell studiekompetanse

Er emnet forbeholdt ett
eller flere
studieprogram, og evt.
hvilke? Kan emnet tas
som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

Anbefalte
forkunnskaper
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Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Undervisningen består av en kombinasjon av
forelesninger, diskusjoner, seminarer,
labøvelser og nettstøtte.

Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum:

Obligatorisk pensum

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

1.
Tufte PA. Hvordan lese kvantitativ
forskning? . Oslo: Cappelen Damm akademisk;
2018.
2.
Thagaard T. Systematikk og innlevelse :
en innføring i kvalitative metoder Tove
Thagaard. 5. utg. Bergen: Fagbokforl; 2018.
3.
Rasmussen K. Sociologens fotografiske
feltnoter ; et bidrag til «thick description»?
Sosiologi i dag. 2007;37(1):13–32.
Særskilt pensum for studenter i Bodø
4.
Tjønndal A. Statistisk analyse i Stata .
Oslo: Cappelen Damm akademisk; 2018.
Særskilt pensum for studenter i Mo i Rana
5.
Johannessen A, Christoffersen L, Tufte
PA. Introduksjon til samfunnsvitenskapelig
metode Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte og
Line Christoffersen. 5. utg. Oslo: Abstrakt; 2016.
Kompendium
6.
Hverdagskunnskap og forskning. I: A.
Johannessen, P. A. Tufte og L. Christoffersen,
Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode.
5. utg. Oslo: Abstrakt forl.; 2016:23–30–.
7.
Fra tema til problemstilling . I: A.
Johannessen, P. A. Tufte og L. Christoffersen,
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Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode.
5. utg. Oslo: Abstrakt forl.; 2016:49–66–.
8.
Hvordan undersøkelser gjennomføres forskningsdesign. I: A. Johannessen, P. A. Tufte
og L. Christoffersen, Introduksjon til
samfunnsvitenskapelig metode. 5. utg. Oslo:
Abstrakt forl.; 2016:69–80–.
9.
Elstad JI. Spørreskjemaundersøkelsens
fallgruber. I: D. Album, M. Nordli Hansen og K.
Widerberg, Metodene våre: eksempler fra
samfunnsvitenskapelig forskning. Oslo:
Universitetsforl.; 2010:155–173.

Anbefalt litteratur:

Hjelepmidler til
eksamen

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis
innebærer og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.

Praksis

Sammensatt vurdering

Vurderingsordninger

Obligatorisk deltakelse på lab (80%), teller
0/100 av karakteren
• Forutsettes fullført før fremstilling til
eksamen/vurdering
• Skriftlig skoleeksamen, 6 Timer. Teller
100/100 av karakteren
•

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.
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Praksisstudier
Faktaopplysninger om emnet
Felt

Fyll ut / velg tekst

Emnekode og navn

SA202S Praksisstudier

Emnetype

Obligatorisk

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

Linda Sjåfjell

Skriveveiledning

Undervisningsspråk
Norsk
Undervisningssemester

Vår

Tilbys som frittstående

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur. Studentene
må påregne noen utgifter i forbindelse med
transport, kost og losji.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering
og sluttevaluering). Sluttevaluering for
vårsemesteret holdes tidlig i påløpende
høstsemester. Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om
andre gjeldende rutiner
for kvalitetssikring.

Emnebeskrivelse
Felt

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning
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Kort introduksjon
Emnet har fokus på hvordan studentene kan utvikle
kunnskap i praktisk sosialt arbeid. Kunnskap om
samfunnet, mennesket i samfunnet og en personlig
utviklet kompetanse i relasjonsarbeid, er sentralt.
Emnet vektlegger utvikling av personlig kompetanse,
som omfatter rolleutøving, kontakt- og
samhandlingsevne, stresstoleranse og organisatorisk
kompetanse.
Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten har kunnskap om:
•

Den aktuelle organisasjonens/institusjonens
oppgaver, rolle og funksjon der han/hun er
utplassert

•

Organisasjonens/institusjonens plass som en
del av av velferdstjenester

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.
Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter
og Generell kompetanse
100 – 200 ord. Se brev
fra KD 20.03.2009.

•

Ulike teoretiske tilnærminger og metoder
som anvendes for å forebygge og løse
sosiale problemer
Ferdigheter:
Studenten kan:
•

Anvende de teoretiske kunnskapene og
innsikten de har tilegnet seg gjennom
undervisning og selvstudier i sin utøvelse av
hhv. det barnevern- og sosionomfaglige
arbeidet innen sitt tildelte praksisfelt

•

Reflektere kritisk over egen rolle og verdier i
samspill med brukere/brukergrupper og
ansatte
Generell kompetanse:
Studenten skal:
•

Forstå hvordan forskningsbasert kunnskap
og personlige ferdigheter samspiller i
utøvelsen av det sosiale arbeidet med den
aktuelle brukeren/brukergruppen

•

Forstå sosialarbeiderrollen i den aktuelle
organisasjonen/institusjonen der hun/han er
utplassert.
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Forkunnskapskrav

Studenten må ha studierett på bachelor i sosialt
arbeid eller bachelor i barnevern ved studiested
Bodø.
SA128S Introduksjon til sosialt arbeid og RE120S
Introduksjon til juss må være bestått før studenten
får gå ut i praksis.

Anbefalte
forkunnskaper

Kommunikative ferdigheter. God skriftlig
framstillingsevne.

Undervisningsform

Undervisning ansikt til ansikt, seminarer og arbeid i
mindre grupper og praktisk sosialt arbeid.

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Det er obligatorisk oppmøte på praksisforberedende
kurs og samlinger, bestående av forelesning og
gruppearbeid. Deler av praksisforberedende kurs
foregår i 3. semester.

Er emnet forbeholdt ett
eller flere
studieprogram, og evt.
hvilke? Kan emnet tas
som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

Det er obligatorisk frammøte i praksis. Se eget
reglement for praksis.
Utplassering i praksis pågår hele 4. semester (20
uker).
Det er også mulighet for å ha praksisperioden i
utlandet. Se eget reglement for utenlandspraksis.
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Pensum og anbefalt
litteratur

Pensumlisten finnes i Leganto

Hjelepmidler til
eksamen

Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige
ordbøker.

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis
innebærer og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.

Praksis

Vurderingsordninger

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Samlet vurdering:
Bodø - Obligatorisk deltakelse - praksissamling, teller
0/100 av karakteren.
Bodø - Oppgave 1 – Individuelt arbeidskrav, del a) 23 sider. Del b) 2 sider, teller 0/100 av karakteren.

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.

Bodø - Oppgave 2 - Individuell, refleksjonsnotat 4
sider, teller 0/100 av karakteren.
Bodø - Oppgave 3 - Individuell, 8 sider, teller 0/100
av karakteren.
Bodø - Praksis, 20 Uker. Teller 100/100 av
karakteren.
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Sosialt arbeid innenfor velferdstjenestene
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Sosialt arbeid innenfor velferdstjenestene

Emnetype

Obligatorisk

Studiested

Bodø

Skriveveiledning

Emneansvarlig

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

5. semester

Tilbys som frittstående

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering
og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om
andre gjeldende rutiner
for kvalitetssikring.

Emnebeskrivelse
Felt

Fyll ut / velg tekst

Kort introduksjon
Emnet har fokus på sosiale problemer og
arbeidsmåter innenfor velferdsforvaltningen,
barnevern, rusomsorgen og psykisk helsevern.

Skriveveiledning
Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
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Læringsutbytte

Studentenes kritiske refleksjon over egne
praksiserfaringer vil være sentralt i emnet.

eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Kunnskaper

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter
og Generell kompetanse
100 – 200 ord. Se brev
fra KD 20.03.2009.

Studenten har bred kunnskap om:
•

•

•

Velferdspolitiske mål og virkemidler, og
samspillet mellom velferdspolitikken for
sosialt arbeids praksis.
Samspillet mellom helseutfordringer og
sosiale problemer på individ-, familie- og
samfunnsnivå.
Betingelser for mestring og utvikling hos
barn, unge og voksne.

Studenten skal ha kunnskap om
•

Arbeidets betydning, forhold som regulerer
norsk arbeidsliv, arbeidsinkludering
inntektssikring
• Rusproblemer og psykiske lidelser, samt
tjenester, tiltak og metoder innenfor
rusomsorg og psykiske helsearbeid
• Omsorgskompetanse, ulike former for
omsorgssvikt og ulike tiltak og metoder
innenfor barnevern
• Symptomer på vold, fysiske, psykiske og
seksuelle overgrep
Ferdigheter
Studenten kan:
•

anvende kunnskap for å fremme mestring og
endring i samarbeid med enkeltpersoner,
familier, grupper og samarbeidspartnere

•

anvende kunnskap for å reduserer
konsekvensene av vold, overgrep og
omsorgssvikt overfor barn og voksne.

•

reflektere over hvordan kunnskap kan
anvendes innenfor Navs tjenestilbud,
barnevernet, rusomromsorgen og psykisk
helsevern.
Kjenne til kunnskap som bidrar til
nytenkning og innovasjon tjenestefeltene.

•
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Generell kompetanse
Studenten skal:
• Ha innsikt i forhold som bidrar til ulikhet og
kan fremme sosial rettferdighet sammen
med mennesker i utsatte posisjoner
• Ha innsikt i nytenkning og
innovasjonsprosesser innen Navs
tjenestilbud, barnevernet, rusomromsorgen
og psykisk helsevern.
• kunne reflektere kritisk over sin
profesjonelle rolle i møte med institusjonelle
og politiske krav i tjenesteutøvelsen
• å kunne formidle faglig kunnskap som
fremmer likeverd og mangfold, og bidrar til
likestilling, inkludering, mestring.
Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Er emnet forbeholdt ett
eller flere
studieprogram, og evt.
hvilke? Kan emnet tas
som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

Anbefalte
forkunnskaper

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Emnet tilbyr ulike former for læringsaktiviteter der
forelesninger er vesentlige. Disse vil understøttes av
videoer, forelesningsbilder, artikler/bokkapitler fra
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bl.a. digitale læringsplattformer. I tillegg vil
seminarer være en viktig læringsaktivitet, hvor
studentene under veieldning av lærer skal arbeide
med å reflektere over faglige og etiske
problemstillinger knytettet til tjenestefeltene.
Aktivitetsfag er en læringsaktivitet som inngår i
kurset. Dette omfatter bl.a. produkjon av en
arbeidsframvisning for andre studenter.

Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum:
Baklien, B. (2008). Iverksetting av forebyggende
tiltak. (26 s).

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

http://forebygging.no/Artikler/20112008/Iverksetting-av-forebyggende-tiltak/
Baklien,B. og Rossow, I. (2010). Regulatoriske
virkemidler. (5 s).
http://forebygging.no/Artikler/20112008/Regulatoriske-virkemidler/
Bay, A-H., Hagelund, A., Hatland, A. (red.) (2016). For
mange på trygd? Velferdspolitiske spenninger. Oslo:
Cappelen Damm Akademisk, s. 61-152 (92s.)
Berge, T. og Falkum, E. (2013). Se mulighetene.
Arbeidsliv og psykisk helse. Oslo: Gyldendal
akademisk. Kap. 1,4,6,9,10,11,18 og 19 (105s.)
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Bunkholdt, V. og Kvaran, I. (2015). Kunnskap og
kompetanse i barnevernsarbeid. Oslo: Gyldendal.
(389s.)
Cappelen, Å. (2011). «Velferdsstatens økonomiske
grunnlag,» i Hatland, Kuhnle og Romøren: Den
Norske Velferdsstaten, Oslo: Gyldendal,
(35s.)
Evjen, Kjelland og Øiern (2012). Dobbelt opp. Om
psykiske lidelser og rusmisbruk. Oslo:
Universitetsforlaget. 2 opplag (256 s).
Frøyland, K.og Spjelkavik, Ø. (2015).
Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål
og middel. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 1-5, 79,11, 13,15,16 (223s)
Hatland, A. (2011). Veivalg i velferdspolitikken.
Bergen: Fagbokforlaget, Kap. 5-10 (116s.)
Hernes, T., Heum, I. og Haavorsen, P. (red.) (2010).
Arbeidsinkludering : om det nye politikk- og
praksisfeltet i velferds-Norge. Oslo: Gyldendal
akademisk, Kap. 4,5,7,8
Kjønstad, A. (2012): Velferdsrett I: De sosiale
tjenestene, Oslo: Ad Notam Gyldendal, Kap. 3,6,7,9
(206s.)
Kjønstad, A. (2012). Velferdsrett II: De sosiale
tjenestene. Oslo: Ad Notam Gyldendal, Kap. 4,7,9,10
(194s.)
Midré, G. (1995). Bot, bedring eller brød?. Kap. 1 og
2, Oslo: Universitetsforlaget. (31s.)
Nordlund, S. (2013). Alkoholpolitikk, normer og
drikkevaner i ulike land i Europa. (15 s).
http://forebygging.no/Artikler/20142012/Alkoholpolitikk-normer-og-drikkevaner-i-ulikeland-i-Europa/
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Ohnstad, A og Rugkåsa, M og Ylvisaker, S (red.)
(2014). Ubehaget i sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal
Akademisk, Kap. 1,2,6.
Regulering og forebygging fra www.forebygging.no:
Knutheim, T. (2015) Eldre og bruk av rusmidler – kan
eldre «forebygges»? (10 s)
http://forebygging.no/Artikler/2015/Eldre-og-brukav-rusmidler--kan-eldre-forebygges/
Schancke, V. (2012) Skolen – en viktig arena for
forebyggende og helsefremmende arbeid. (18 s)
http://forebygging.no/Artikler/2014-2012/Skolensom-arena-for-helsefremmende-og-forebyggendearbeid---sentrale-byggesteiner-i-en-lokalskolestrategi-/
Sletten og Bakken (2017). Psykiske helseplager
blandt ungdom – tidstrender og samfunnsmessige
forklaringer. NOVA. Notat nr. 4/16.
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferdsogarbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Notat/201
6/Psykiske-helseplager-blant-ungdom-tidstrenderog-samfunnsmessige-forklaringer (123s.)
Tjersland, O.A, Engen, G. og Jansen, U. (2018).
Allianser. Verdier, teorier og metoder i miljøorientert
terapi med barn og unge. Oslo: Gyldendal
akademisk.
Tveiten, S. (2013). Veiledning – mer enn ord. Bergen:
Fagbokforlaget. Side 17 – 47 og 79 – 116 (66s.)
Ulland, Thorød og Ulland (red). (2015). Psykisk helse,
nye arenaer, aktører og tilnærminger. Oslo:
Universitetsforlaget.
Kap. 1,2,3,5,7,8,9,10,11,15,17,18,21,22,23,24,25
(178 s).
Hjelepmidler til
eksamen
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Praksis

Vurderingsordninger

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis
innebærer og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Oppgave
Skoleeksamen, 6 timer

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.
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Tverrprofesjonell samarbeidslæring
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

SA270S Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Emnetype

Obligatorisk

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

Janne Paulsen Breimo

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Tilbys som frittstående

Ja

Skriveveiledning

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering
og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om
andre gjeldende rutiner
for kvalitetssikring.

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emnet omhandler faglige, tverrprofesjonelle og
yrkesetiske problemstillinger sosialarbeideren vil
kunne møte i utøvelsen av faget og i møte med
andre profesjoner og tjenesteytende instanser.
Gjennom emnet skal studentene øke sin
kompetanse i å handle forsvarlig i møtet med
mennesker i utsatte livssituasjoner og utvikle
kompetanse til å identifisere og reflektere over ulike
tverrprofesjonelle dilemma de vil møte som

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.
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praktikere. Utfordringer og muligheter i slikte møter
er sentralt i dette emnet.
Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten
•

•

•
•

har bred kunnskap om organisasjoners
kulturer og strukturer for muligheter og
utfordringer ved tverrprofesjonelt
samarbeid
har bred kunnskap om hva som
kjennetegner egen profesjon, yrkesrolle og
arbeidsform i
samarbeidsrelasjoner/samarbeid med andre
profesjonsutøvere

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter
og Generell kompetanse
100 – 200 ord. Se brev
fra KD 20.03.2009.

har kunnskap om hvilke muligheter og
barrierer tverrprofesjonelt samarbeid gir
har kunnskap om systematisk
refleksjonsarbeid knyttet til ulike
dilemmasituasjoner
har kjennskap til andre nærliggende
profesjoner yrkesrolle og arbeidsmåter

Ferdigheter
Studenten
•

•

•
•
•

kan reflektere over betydningen av
organisasjoners kulturer og strukturer for
muligheter og utfordringer ved
tverrprofesjonelt samarbeid
kan reflektere over egen rolle og
arbeidsform i
samarbeidsrelasjoner/samarbeid med andre
profesjonsutøvere
kan identifisere muligheter og barrierer
tverrprofesjonelt samarbeid gir
kan reflektere systematisk over utfordringer
knyttet til dilemmasituasjoner
kan reflektere over egne verdier og hvordan
de kan påvirke faglige valg

Generell kompetanse
Studenten
•

har innsikt i relevante tverrprofesjonelle og
yrkesetiske problemstillinger
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Forkunnskapskrav

•

har kompetanse til å kommunisere og
samhandle med andre profesjonsutøvere

•

har innsikt i egne verdier og hvordan de kan
påvirke faglige valg og holdninger i
tverrprofesjonelt samarbeid

For enkeltemner: Generell studiekompetanse

Er emnet forbeholdt ett
eller flere
studieprogram, og evt.
hvilke? Kan emnet tas
som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

Anbefalte
forkunnskaper

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Forelesninger og seminarer i mindre grupper

Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum:
Bøker:

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Almås, S.H., Vasset, F. og Ødegård, A. (2018).
Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS): for
bachelorstudenter i helse- og sosialfag. Bergen:
Fagbokforlaget.
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Lauvås, K. og Lauvås, P. (2004). Tverrfaglig
samarbeid: perspektiv og strategi. Oslo:
Universitetsforlaget.
Kompendium:
Dag Ingvar Jacobsen (1959-), Pål Repstad (1947-), &
Dag Ingvar Jakobsen. (2004). Hvorfor
er samarbeid så vanskelig? Tverrfaglig samarbeid i et
organisasjonsteoretisk perspektiv. I:
Dugnadsånd og forsvarsverker : tverretatlig
samarbeid i teori og praksis Pål Repstad [red.] ;
[... forfatterne: Dag Ingvar Jacobsen, ... [et al.]] (2.
utg., pp. 75–111). Oslo: Universitetsforl.
Janne Paulsen Breimo (1976-), Breimo, J. P.,
Normann, T., Sandvin, J. T., & Thommesen, H.
(2015). Individuell plan : samspill og unoter Janne
Paulsen Breimo ... [et al.]. Oslo:
Gyldendal. Kap. 2, side 25-40
Willumsen, E., Ødegård, A., & Elisabeth Willumsen.
(2016). Tverrprofesjonelt samarbeid i
utdanning og praksis i helse- og velferdssektoren. In
Tverrprofesjonelt samarbeid : et
samfunnsoppdrag Elisabeth Willumsen og Atle
Ødegård (red.) (2. utg., p. 307 s.). Oslo:
Universitetsforl. Kap. 2, side 33-52
Willumsen, E., Ødegård, A., & Atle Ødegård. (2016).
Konstruksjoner av tverrprofesjonelt
samarbeid. In Tverrprofesjonelt samarbeid : et
samfunnsoppdrag Elisabeth Willumsen og Atle
Ødegård (red.) (2. utg., p. 307 s.). Oslo:
Universitetsforl.. Kap. 6, side 113-128
Støkken, A. M., & Solveig Botnen Eide. (2014).
Likeverdig samarbeid: lettere sagt enn gjort?
In Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid Anne Marie
Støkken (red.) (pp. 31–50). Bergen:
Fagbokforlaget.
Sølvi Mausethagen (1976-), Jens-Christian Smeby
(1956-), & Hanne Hagland og Per
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Solvang. (2017). Kvalifisering til tverrprofesjonell
praksis. In Kvalifisering til profesjonell
yrkesutøvelse (pp. 83–94). Oslo: Universitetsforlaget.
Grelland, H. H ...... [et al. ., & Dag G. Aasland. (2014).
Hvem er vi? In Samarbeidets filosofi
(pp. 39–57). Oslo: Gyldendal akademisk.
Akkerman, S. F., & Bakker, A. (2011). Boundary
Crossing and Boundary Objects. Review of
Educational Research, 81(2), 132–169.
https://doi.org/10.3102/0034654311404435
Hjelpemidler til
eksamen

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis
innebærer og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.

Praksis

Vurderingsordninger

Skriftlig skoleeksamen – 6 timer
Obligatorisk deltakelse – 80 prosent oppmøte
seminar
Obligatorisk arbeid – muntlig presentasjon på
seminar

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.
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Funksjonshemmede og samfunn
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Skriveveiledning

Funksjonshemming og samfunn.

Emnetype

Valgfritt

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

?

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Høst

Tilbys som frittstående

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering
og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om
andre gjeldende rutiner
for kvalitetssikring.

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emnet omhandler sentrale tema for arbeid med
funksjonshemmede, som nedbygging av barrierer,
FN`s menneskerettigheter, lovverk, arbeid og
sysselsetting, levekår, diskriminering, inkludering,
aktivitet og deltakelse.

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til

Sentrale begreper og teorier om ulike måter å
betrakte funksjonshemming på, vil belyses.
Sosialarbeiderens rolle, arbeidsoppgaver og-
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Læringsutbytte

metoder i ulike praksisammenhenger tematiseres og
diskuteres.

å benytte punktliste i
dette feltet.

Kunnskap

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter
og Generell kompetanse
100 – 200 ord. Se brev
fra KD 20.03.2009.

Studenten:

•

har bred kunnskap om ulike forståelser av
funksjonshemming.
har bred kunnskap om miljøarbeid, saksbehandling
og arbeid med fjerning av funksjonshemmende
barrierer
har kunnskap om FN konvensjonen om rettighetene
til mennesker med funksjonsnedsettelse og
relevante lover.
har kunnskap om utvikling av politikk av særlig
relevans for personer med funksjonsnedsettelse.
har kunnskap om habiliterings og
rehabiliteringstjenester.
har kjennskap om forskning på
funksjonshemmedes levekår.

•
•
•
•
•

Ferdigheter
Studenten:

•

kan reflektere over hvordan ulike forståelser
innvirker på organisering, tilrettelegging og innhold i
ulike tjenester
kan relatere innhold i FN konvensjonen og
sosialpolitiske målsettinger til sosialt arbeid på ulike
områder.
kan anvende FN konvensjonen, eksisterende
lovgivning og politiske målsettinger i utøvelse og
utvikling av tjenester.
kan anvende relevant kunnskap til å støtte
mennesker med funksjonsnedsettelser til å kunne
leve gode liv i tråd med egne preferanser.
kan anvende relevant kunnskap for å få endret
funksjonshemmende barrierer i
samfunnsinstitusjoner og i samfunnet generelt.

•
•
•
•

Generell kompetanse
Studenten:

•

•
•

har kompetanse om hvordan samspillet mellom
den enkeltes forutsetninger og krav fra miljø har
betydning for den enkeltes funksjonshemming og
hvordan gapet her kan minskes.
har kompetanse om samarbeid med andre
profesjonelle og de berørte og deres
organisasjoner om utvikling av tjenester.
har kompetanse om hvordan støtte den enkelte og
grupper til å kunne ta beslutninger selv.

•
Forkunnskapskrav

For enkeltemner: Generell studiekompetanse.

Er emnet forbeholdt ett
eller flere
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studieprogram, og evt.
hvilke? Kan emnet tas
som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.
Anbefalte
forkunnskaper

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Forelesninger, seminar og gruppearbeid.

Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum:
Barne- likestillings- og diskrimineringsdepartementet
(2006) FN konvensjonene om Rettighetene til
menneskder med nedsatt funksjonsevne. (50 s).

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Forskrift om habilitering/rehabilitering, indviduell plan og
koordinator
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-161256 (3 s.)
Johansen, Vegard, Askheim, Ole Petter, Andersen, Jan og
Guldvik, Ingrid (2010) Stabilitet
og endring. Utviklingen av brukerstyrt personlig
assistanse. Høgskolen i Lillehammer, forskningsrapport
143/2010.
http://www.ostforsk.no/publikasjoner/stabilitet-ogendring-utviklingen-av-brukerstyrt-personlig-assistanse/
(40s.)
Kittelsaa, Anna, Wik, Sigrid Elise og Tøssebro, Jan (2015)
Levekår for personer med nedsatt
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funksjonsevne. Fellestrekk og variasjoner. Rapport 2015
NTNU Samfunnsforskning. Mangfold og inkludering. Kap.
1,3,11 og 12 (150 s.).
http://samforsk.no/Publikasjoner/Levek%C3%A5r%20for
%20personer%20med%20nedsatt%20funksjonsevne%20%20Fellestrekk%20og%20variasjon%20WEB.pdf
Lorentzen, Per (2015) Ansvar og etikk i miljøarbeid. Oslo:
Universitetsforlaget, (207s.)
Lov om kommunale helse og omsorgstjenester (2011)
Helse- og omsorgsdepartementet (20 s)
s)https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
(diskriminerings og tilgjengelighetsloven) (2018)
Barne- Likestillings- og diskrimineringsdepartementet
(10s) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-0616-51
Rundskriv IS 10-2015 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og
makt overfor enkelte personer med
psykisk utviklingshemming, Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om
kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9.
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachm
ents/977/Rettssikkerhet%20ved%20bruk%20av%20tvang
%20og%20makt%20overfor%20enkelte%20personer%20
med%20psykisk%20utviklingshemming.pdf (115 s.)
Solvang, Per Koren og Åshild Slettebø (red.) (2012).
Rehabilitering. Individuelle prosesser,
fagutvikling og samordning av tjenester, kap. 1. (20 s.).
St.meld.nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av
funksjonshemmende barrierer. (130 s)

Söderstrøm, Sylvia og Tøssebro, Jan (2011) Innfridde mål
eller brutte visjoner? Noen
hovedlinjer i utviklingen av levekår og tjenenster for
utviklingshemmede. NTNU Samfunnsforskning AS. (48
s.). https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Innfriddem%C3%A5l-eller-brutte-visjoner.aspx
Temaveileder: Universell utforming og planlegging
etter plan- og bygningsloven.
Regjeringen.no (19 s)
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/temaveiled
er-universell utforming-og-plan/id557913/
Thomassen, Hanne (red.) (2010) Rehabilitering som
politikk, virksomhet og studiefelt, kap. 1
og 2. Oslo: Gyldendal. (50 s.)252
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Tøssebro, Jan (2010) Hva er funksjonshemming? Oslo:
Universitetsforlaget (130s.).
Wendelborg, Christian (2014) Fra barnehage til
videregående skole – veien ut av
jevnaldermiljøet. I Tøssebro og Wendelborg (2014)
Oppvekst med funksjonshemming. (38 s.).

Hjelepmidler til
eksamen

Praksis

Vurderingsordninger

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis
innebærer og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriftlig skoleeksamen 6 timer. Obligatorisk
deltakelse minimum 80% oppmøte.

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.
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Den sosiale kroppen
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emnekode og navn

Den sosiale kroppen

Emnetype

Valgfritt

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

Hilde Berit Moen

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Tilbys som frittstående

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering
og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om
andre gjeldende rutiner
for kvalitetssikring.

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emnet gir bred kunnskap om kjennetegn ved det
senmoderne samfunnet, og betydningen disse
samfunnsforholdene har for menneskers identitet
og selvforståelse. Det legges særlig vekt på

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
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Læringsutbytte

hvordan dagens unge påvirkes av spesifikke
nåtidige samfunnstrekk, som prestasjonskultur,
kjønnsnormer, utydelige verdier og flytende
relasjoner. Sentralt i emnet står forholdet mellom
helse, kropp og samfunn, med særlig vekt på
spiseforstyrrelser og selvskading

f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Kunnskaper:

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter
og Generell kompetanse
100 – 200 ord. Se brev
fra KD 20.03.2009.

Studenten
• har bred kunnskap om sentrale sosiologiske og
psykologiske teorier om kjennetegn ved dagens
senmoderne samfunn og hviordan disse bidrar til
å forme kroppsbilder og identitet.
• har bred kunnskap om spiseforstyrrelser og
selvskading
• har kunnskap om kjønn, identitet, kroppsbilde,
kroppspress og prestasjonspress
• har kunnskap om følelser og selvfølelse
• kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid
innenfor fagområdene spiseforstyrrelser og
selvskading
• kan oppdatere sin kunnskap på fagområdene
spiseforstyrrelser og selvskading

Ferdigheter:
Studenten
• kan anvende senmoderne sosiologiske og
psykologiske teorier og perspektiver til å forstå
identitet, helse, kropp og følelser
• kan reflektere over hvordan kunnskap om
identitet, helse, kjønn og kropp konkret kan
anvendes i sosialt arbeid med spiseforstyrrelser og
selvskading
• kan finne, vurdere og henvise til informasjon og
fagstoff om identitet, helse, kropp og følelser
• kan gjøre rede for relevante sosialfaglige
metoder, teknikker og uttrykksformer som
anvendes i arbeid med spiseforstyrrelser og
selvskading
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Generell kompetanse:
Studenten

Forkunnskapskrav

•

har grundig innsikt i sosiologiske teorier om
det senmoderne samfunnet, helsesosiologi,
følelsenes sosiologi, samt psykologiske
perspektiver omhandlende den sosiale
kroppen

•

har grundig innsikt i den senmoderne
kulturens spesifikke fordringer, og hvordan
den sosiale kroppen formes i møte med disse
forventningene

•

kan formidle relevante sosiologiske og
sosialfaglige problemstillinger og løsninger
knyttet til den sosiale kroppen både skriftlig og
muntlig

•

kan diskutere og belyse hvordan kunnskap om
den sosiale kroppen har relevans for
praksisfeltet sosialt arbeid, og arbeid med
spiseforstyrrelser og selvskading i
særdeleshet.

For enkeltemner: Generell studiekompetanse

Er emnet forbeholdt ett
eller flere
studieprogram, og evt.
hvilke? Kan emnet tas
som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

Anbefalte
forkunnskaper
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Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Forelesninger og gruppearbeid

Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum: Kommer senere

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Hjelepmidler til
eksamen

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis
innebærer og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.

Praksis

Vurderingsordninger

Kommer senere

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
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deltakelse – min. 80
percent oppmøte.
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Sosialt arbeid i flerkulturelt og internasjonalt perspektiv
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emnekode og navn
Sosialt arbeid i flerkulturelt og internasjonalt perspektiv)
Emnetype

Valgfritt

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

Yan Zhao

Undervisningsspråk

Norsk /Engelsk (?) / eller kombinasjon

Undervisningssemester

6. semester

Tilbys som frittstående

Ja

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering
og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om
andre gjeldende rutiner
for kvalitetssikring.

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emne gir studentene kunnskap om migrasjon,
mangfold og flerkulturelle samfunn, og dypere
forståelse om hvordan sosiale endringer som følge
av globale migrasjoner påvirker sosialfaglig praksis i
en norsk kontekst, særlig arbeid med voksne, barn og
familier med innvandrings- eller etnisk
minoritetsbakgrunn. Videre skal emnet introdusere
hvordan sosialt arbeid og velferdsprasis gjøres i
andre kulturelle og institusjonelle kontekster.

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Studentene har:

•
•
•
•
•
•
•

bred kunnskp om Kultur, identitet og
konstruksjon av ‘vi’ og ‘de andre’
bred kunnskap om Innvandrings- og
integreringspolitkk og praksis: ordninger
og systemer
kunnskap om velferdstatens kulturelle og
ideologiske grunnlag
kunnskap om etnisk mangfold: majoritetminoritetsrelasjoner og rasialisering .
kunskap om språk, tolk og tolkning
kjennskap om ulike roller familien har i
forhold til velferdspraksis i ulike
kulturelle kontekster
kjennskap om ulike institusjonelle og
kulturelle kontekster for sosialt arbeid

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter
og Generell kompetanse
100 – 200 ord. Se brev
fra KD 20.03.2009.

Ferdigheter
Studentene kan:

•

•
•
•

Reflektere over hvordan ens egne
verdier, normer og holdninger påvirker
fortåelser og samhandlinger i
sosialfaglige arbeid med flerkulturelle
problemstillinger.
Anvende relevant kunnskap til å
analysere strukturelle og individuelle
maktrelasjoner
Beherske en kultursensitiv tilnærming i
yrkespraksis
Samhandle og kommunisere ved hjelp av
tolk

Generell kompetanse:
Studentene skal:

•

•

håndtere ulike typer utfordringer i arbeid
med voksne, barn og familier med
innvandrings- eller etnisk
minoritetsbakgrunn.
Ha innsikt i, og kunne reflektere kritisk
over, hvordan etiske krav og
retningslinjer utfordres i et flerkulturelt
om internasjonalt perspektiv.
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•

•

Forkunnskapskrav

ha innsikt i og kunne diskutere
flerkulturelle problemstillinger og tema
med andre fagpersoner og gjennom dette
bidra til utvikling av god praksis.
ha innsikt i hvordan sosialfaglige praksis
(social work) er utformet av ulike
insitusjonelle og kulturelle kontekster.

Har bestått alle eksamener i 1. og 2. studieår, samt
bestått praksis.

Er emnet forbeholdt ett
eller flere
studieprogram, og evt.
hvilke? Kan emnet tas
som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

Anbefalte
forkunnskaper

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, workshop med
studentpresentasjoner, og plenumsdiskusjoner/
refleksjoner
I gruppearbeid har vi tenkt å bruke case (1-2) fra
tidligere studenter som har vært med i Nattegalen.
Vi ønsker å invitere Nattergal studentene til dialog
med studentene som en del av gruppearbeid eller
plenumsdiskusjoner.
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Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum: Kommer senere

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Hjelepmidler til
eksamen

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis
innebærer og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.

Praksis

Vurderingsordninger

For å kunne framstille seg til eksamen må
studentene oppfylle følgende arbeidskrav:

1. 80% obligatorisk oppmøte
2. Gruppearbeid og -presentasjoner er
obligatorisk: bestått/ikke bestått

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.

Skriftlig skoleeksamen
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Sosialt arbeid i skolen
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Emnetype

Skriveveiledning

Sosialt arbeid i skolen

Valgfritt

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

Terje Halvorsen

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Tilbys som frittstående

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering
og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om
andre gjeldende rutiner
for kvalitetssikring.

Felt

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon

Emnet gir en fordypning i ulike roller og oppgaver
sosialarbeidere kan ha i skolen på barne-, ungdomsog vidergående trinn, samt og hvilke måter sosialt
arbeid kan utøves på.

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
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Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.
Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har:
•

Bred kunnskap om skolens som
samfunnsinstitusjon og dens betydning
for sosialisering, inkludering, sosial
ulikhet og marginalisering
• Bred kunnskap om skolens organisering;
lovverk, profesjoner,
undervisningsformer, hjelpetjenester
• Kunnskap om psykologiske teorier om
utvikling, kognitiv, språklig, motorisk og
sosial.
• Kunnskap om sosiologiske teorier om
moderne barndom og ungdom
• Kunnskap om eksternaliserende vansker
som utagering, hærverk og mobbing,
mulige årsaker og mulige konsekvenser
på kort og lang sikt, samt mulige
hjelpetiltak
• Kunnskap om internaliserende vansker
som angst, depresjon, skolevegring,
mulige årsaker og mulige konsekvenser
på kort og lang sikt, mulige hjelpetiltak
• Kunnskap om skolefaglige utfordringer
og dropout, mulige årsaker og mulige
konsekvenser på kort og lang sikt, samt
mulige hjelpetiltak
Ferdigheter

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter
og Generell kompetanse
100 – 200 ord. Se brev
fra KD 20.03.2009.

Studenten skal kunne:
•

•

Anvende relevant kunnskap til å
identifisere ulike typer av problemer på
individ-, gruppe- institusjon- og
samfunnsnivå
Beherske aktuelle forklaringer av
psykologisk, pedagogisk eller sosiologisk
art
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•

Anvende relevant kunnskap for å
gjennomføre forebyggende tiltak og tiltak
i forhold til etablerte problemer

Generell kompetanse:
Studenten skal:
•

•

Forkunnskapskrav

ha innsikt i og kunne reflektere
over sosialarbeideres rolle og
arbeidsmåter i skolen
kunne planlegge og gjennomføre
tiltak i samarbeid med lærere,
skolehelsetjeneste og andre
tjenester for barn og unge

For enkeltemner: Generell studiekompetanse

Er emnet forbeholdt ett
eller flere
studieprogram, og evt.
hvilke? Kan emnet tas
som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

Anbefalte
forkunnskaper

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt
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Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Forelesninger og seminarer

Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum: Fastsettes senere

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Hjelepmidler til
eksamen

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis
innebærer og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.

Praksis

Vurderingsordninger

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.
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Bacheloroppgaven
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Bacheloroppgaven

Emnetype

Obligatorisk

Studiested

Bodø

Skriveveiledning

Emneansvarlig

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Tilbys som frittstående

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering
og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om
andre gjeldende rutiner
for kvalitetssikring.

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Formålet med emnet er at studentene får mulighet til
å fordype seg i et selvvalgt tema knyttet til det
sosialfaglige feltet, enten som en empirisk eller en
teoretisk oppgave. Oppgaven leveres som et
gruppearbeid hvor 2-3 studenter arbeider sammen,
men kan leveres som et individuelt arbeid etter

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
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Læringsutbytte

søknad. Målet er å arbeide selvstendig med en valgt
problemstilling med relevans for sosialt arbeid, der
studentene innhenter relevant teori som grunnlag for
vitenskapelig argumentasjon og fremstilling.

eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Kunnskap

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter
og Generell kompetanse
100 – 200 ord. Se brev
fra KD 20.03.2009.

Studenten:

•

•

•
•

har bred kunnskap i å utforme og
avgrense et temaområde og en
problemstilling
har kunnskap om samfunnsvitenskapelige
metoder og måten disse anvendes i en
selvstendig undersøkelse
har kunnskap om ulike teorier og
praksiser innen valgt temaområde
har kjennskap til forsknings- og
utviklingsarbeid valgt temaområde

Ferdigheter
Studenten:
•

•
•

kan anvende faglig kunnskap samt
relevante resultater fra forsknings- og
utviklingsarbeid på teoretiske
problemstillinger
kan tilegne seg ny oppdatert kunnskap
kan finne, vurdere og henvise til
informasjon og fagstoff, og framstille
dette slik at det belyser problemstillingen

Generell kompetanse
Studenten:
•

•

kan formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger, drøftinger og løsninger
skriftlig
kan utveksle synspunkter og erfaringer
med andre med bakgrunn innen
temaområdet, og gjennom dette bidra til
utvikling av god praksis.
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Forkunnskapskrav

For enkeltemner: Generell studiekompetanse

Er emnet forbeholdt ett
eller flere
studieprogram, og evt.
hvilke? Kan emnet tas
som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

Anbefalte
forkunnskaper

Undervisningsform

Selvstendig skriftlig arbeid under veiledning

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Studentene kan velge mellom følgende
oppgavetyper:

1) Empirisk undersøkelse. Her skal
studenten/studentene velge en empirisk
problemstilling og besvare denne ved å
samle og analysere data.
2) Tenkt empirisk undersøkelse. Her skal
studenten/studentene beskrive en viktig
problemstilling som ikke lar seg besvare
innen de tidsbegrensninger som gjelder
for bachelorprosjektet.
Studenten/studentene skal deretter
beskrive hvordan vedkommende/de
kunne gått fram for å besvare en slik
problemstilling gitt nødvendig tid og
andre nødvendige ressurser.
Longitudinelle undersøkelser,
eksperimenter og surveyer med store
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utvalg er eksempler på mulige
forskningsdesign.
3) Meta-studie. Her skal
studenten/studentene velge en empirisk
problemstilling, søke opp publikasjoner
av studier hvor problemstillingen er
besvart, beskrive disse og gi en
oppsummerende framstilling av
kunnskapsstatus.
4) Teoretisk undersøkelse. Her skal
studenten/studentene formulere en
utdypende beskrivelse av en faglig teori
som anvendes innen sosialt arbeid eller
barnevern, eksempelvis
empowermentteori, atferdspsykologi,
psykoanalyse eller tilknytningsteori. I
tillegg til å gjøre rede for begreper,
forklaringer og metoder i teorien, kan
studenten/studenten beskrive forskning
som underbygger eller utfordrer teorien,
beskrive det kunnskapssyn teorien er
bygget på, beskrive det menneskesyn
teorien rommer eller drøfte teoriens
relevans for sosialfaglig eller
barnevernfaglig arbeid.

Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum: Kommer senere

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Hjelepmidler til
eksamen

Praksis

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis
innebærer og gjeldende
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retningslinjer og
reglement osv.
Vurderingsordninger

Oppgave - Individuell: maksimalt 25 sider.
Gruppe: maksimalt 35 sider. Karakter A-F

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.
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Nr.

Kunnskap – Kandidaten:

1

Har bred kunnskap om sosialt arbeids teorigrunnlag og
metoder som retter seg mot individer, familier, grupper
og samfunn

2

Har bred kunnskap om velferdspolitiske mål og
virkemidler, ulike velferdsmodeller og velferdspolitikkens
betydning for sosialt arbeids praksis
Har bred kunnskap om hvilken betydning levekår, sosial
inkludering og aktiv deltakelse har i ulike livsfaser for
individ, familie og samfunn
Har kunnskap om hvordan klasse, utenforskap,
marginalisering og diskriminering påvirker

3

4

5
6
7
8

folkehelse
og levekår
Har kunnskap om ansvars- og arbeidsfordeling i
velferdsforvaltningen, tverrprofesjonelt samarbeid og
samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor
Har kunnskap om juridisk metode og sentral lovgivning
innen velferdsforvaltning, herunder forvaltningsrett og
lovgivning innen barne- og familierett, helse, omsorg,
Kjenner til menneskerettigheter og sentrale
velferd og sosiale tjenester
konvensjoner, minoriteter og kunnskap om samenes
særskilte status og rettigheter som urfolk
Kjenner til fagets vitenskapsteoretiske posisjoner,
kunnskapsutvikling og profesjonens samfunnsansvar

X

X

X

X

X
X

Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid relevant for
sosialt arbeid, nasjonalt og internasjonalt

X

Nr.

Ferdigheter – Kandidaten:

1

Kan anvende forskningsbasert-, erfaringsbasert- og
brukerkunnskap i profesjonsutøvelsen

2

Kan finne, vurdere og henvise til relevant
informasjon og fagstoff og framstille dette både
muntlig og skriftlig
Kan kritisk vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske
rammebetingelser i en
praktisk sammenheng

Kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til
et likeverdig tjenestetilbud

6

Kan reflektere over hvordan kunnskap kan anvendes på
nye områder og bidra til nytenkning og innovasjon i
tjenestene

SAXXX: Praksis

ME118: Samf. Vit. metode

X

10

5

SAXXX: Sosialt arbeid

X

X

kan bruke relevante faglige verktøy, teknikker og
uttrykksformer

X

X

Kjenner til samfunnsvitenskapelig metode og deres
muligheter og begrensninger

4

Jus

X

9

3

SAXXX: Innføring i sosialt
arbeid og barnevern

Læringsutbytte i Bachelor, sosialt arbeid mot
læringsutbytte i obligatoriske emner, 1. og 2.
studieår:
Rammer og perspektiver på sosialt arbeid

EX150S: Dannelsessemesteret

Vedlegg 1: OVERSIKT OVER EMNER SOM OPPFYLLER LÆRINGSUTBYTTET PÅ
PROGRAMNIVÅ

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

Har innsikt i menneskesyn og verdier i sosialt arbeid,
profesjonsetikk og ulike etiske teorier

X

X

2

Har innsikt i maktstrukturer og maktutøvelse i samfunnet

X

3

Har
innsikt
i
politiske
og
administrative
beslutningsprosesser og hvordan sosionomer kan bidra til
allmenn opplysning og politisk rådgivning
Har innsikt i forhold som bidrar til ulikhet og kan fremme
sosial rettferdighet sammen med mennesker i utsatte
posisjoner
Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i
sosialt arbeid

4

5

6

Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i
sammensatte og konfliktfylte situasjoner

SAXXX: Praksis

Generell kompetanse – Kandidaten:

1

ME118: Samf. Vit. metode

SAXXX: Innføring i sosialt
arbeid og barnevern

Nr.

SAXXX: Sosialt arbeid

EX150S: Dannelsessemesteret

Læringsutbytte i Bachelor, sosialt arbeid mot
læringsutbytte i obligatoriske emner, 1. og 2.
studieår:
Rammer og perspektiver på sosialt arbeid

Jus
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X
X
X

X

X

Nr.

Kunnskap – Kandidaten:

1

Har bred kunnskap om teoretiske perspektiver, erfaringsog brukerkunnskap i sosialt arbeid og andre relevante
fagområder

2

Har bred kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår
og utvikler seg i en samfunnsmessig sammenheng

3

Har bred kunnskap om kommunikasjon, relasjon,
samhandling og veiledning

4

Har bred kunnskap om betingelser for mestring
og utvikling hos barn, unge, voksne og eldre

X

5

Har bred kunnskap om omsorgskompetanse og ulike
former for omsorgssvikt

X

6

Har kunnskap om og kan gjenkjenne symptomer på vold,
fysiske, psykiske og seksuelle overgrep

X

7

Har kunnskap om arbeidets betydning,
arbeidsinkludering og forhold som regulerer norsk
arbeidsliv
Har kunnskap om hvordan helsemessige og sosiale
utfordringer har konsekvenser for den enkelte og
pårørende, og særskilt om barn som pårørende
Har kunnskap om inkludering, likestilling og ikkediskriminering knyttet til kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell
orientering, kjønnsidentitet og alder
Har kunnskap om forebygging og folkehelse, og forstår
samspillet mellom helseutfordringer og sosiale
problemer på individ-, familie- og samfunnsnivå
Har kunnskap om sentrale problemområder som
arbeidsledighet, fattigdom, rus og avhengighet, psykiske
vansker, funksjonsnedsettelser og andre forhold som kan
Har kunnskap om økonomisk rådgivning for å forebygge
bidra til marginalisering og utenforskap
og avhjelpe gjelds- og privatøkonomiske problemer

8
9
10
11
12
Nr.

Ferdigheter – Kandidaten:

1

Kan anvende kunnskap om sosiale problemer,
overganger og livskriser for å fremme mestring og
endring i samarbeid med enkeltpersoner, familier,
Kan
anvende
ulike metodiske tilnærminger på
grupper
og samarbeidspartnere
individ-, gruppe- og samfunnsnivå innenfor ulike
tjenesteområder
Kan anvende rettsregler, opplyse om rettigheter og
plikter og utøve juridisk og sosialfaglig skjønn i møte
med enkeltpersoner, familier og grupper

2
3

4

Kan anvende kunnskap om relasjon og kommunikasjon i
veiledning, motivasjon og systematisk endringsarbeid

5

Kan anvende kunnskap om arbeidsrettet inkludering i
møte
med
arbeidssøkere,
arbeidsgivere
og
samarbeidspartnere

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

SAXXX: Praksis

ME118: Samf. Vit. metode

SAXXX: Sosialt arbeid

Jus

SAXXX: Innføring i sosialt
arbeid og barnevern

Læringsutbytte i Bachelor, sosialt arbeid mot
læringsutbytte i obligatoriske emner, 1. og 2.
studieår:
Kunnskap om og arbeid med sosiale problemer

EX150S: Dannelsessemesteret
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6

Kan anvende kunnskap for å identifisere ressurser og gi
håp i samarbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner

X

7

Kan anvende faglig kunnskap og metoder for
samhandling og samarbeid med barn og unge om
hverdagsliv og om vanskelige tema på en måte som
sikrer deres interesser og rettigheter

X

8

Kan anvende faglig kunnskap for å vurdere og avklare
meldinger og undersøke omsorgssituasjonen til barn og
unge og iverksette, følge opp og evaluere tiltak når det
er nødvendig for barnets helse, levekår og sosiale
utvikling

9

Kan anvende kunnskap og arbeide tverrfaglig i møte
med mennesker som utøver og utsettes for vold og
overgrep

10

Kan reflektere over risiko og hvordan håndtere
konflikter og redusere faren for uønskede hendelser

11

Kan finne, vurdere og sette inn tiltak som lindrer og
reduserer konsekvensene av vold, overgrep og
omsorgssvikt overfor barn og voksne i alle aldre

12

Kan beherske aktuelle metoder for kartlegging,
dokumentasjon, analyse og beslutningstaking

13

Kan beherske metoder i samfunnsarbeid som fremmer
makt, innflytelse, deltakelse og representasjon

X

14

Kan beherske digitale verktøy og kjenner til deres
muligheter og begrensninger i sosialt arbeid

X

Nr.

Generell kompetanse – Kandidaten:

1

Har innsikt i etiske problemstillinger og kan håndtere
etiske dilemma i yrkesrollen og i møte med mennesker

2

Har innsikt i og kan reflektere kritisk over sin profesjonelle
rolle i møte med institusjonelle og politiske krav i
tjenesteutøvelsen
Har innsikt i forhold som bidrar til diskriminering og
hvordan fremme ikke-diskriminerende praksis og et
inkluderende samfunn

3

X

X

SAXXX: Praksis

ME118: Samf. Vit. metode

SAXXX: Sosialt arbeid

Jus

X

SAXXX: Innføring i sosialt
arbeid og barnevern

EX150S: Dannelsessemesteret

Læringsutbytte i Bachelor, sosialt arbeid mot
læringsutbytte i obligatoriske emner, 1. og 2.
studieår:
Rammer og perspektiver på sosialt arbeid

X

X
X
X

9/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sosialt arbeid - 18/03774-45 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sosialt arbeid : Vedlegg 1 Læringsutbytter på programnivå

4

5

6
7
8
9

Har innsikt i hvordan utvise dømmekraft i situasjoner med
mangelfull og/eller motstridende informasjon og
identifisere mulighetsrom innen ulike profesjonelle og
Har
innsikt i betydningen
institusjonelle
kontekster av digital kommunikasjon i
profesjonell praksis og samhandling
Kan planlegge, gjennomføre og lede koordinert og
tverrprofesjonelt samarbeid mellom ulike tjenester
og tjenestenivåer
Kan formidle faget og utveksle synspunkter og
erfaringer med samarbeidspartnere og gjennom
dette bidra til utvikling av god praksis
Kan formidle faglig kunnskap som fremmer
likeverd og mangfold og bidrar til likestilling,
inkludering, mestring og deltakelse i hverdag,
Kjenner
menneskers ulike utgangspunkt og
skole ogtilarbeidsliv
sårbarhet, verdier og levemåte

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nr.

Kunnskap – Kandidaten:

1

Har bred kunnskap om sosialt arbeids teorigrunnlag og
metoder som retter seg mot individer, familier, grupper
og samfunn

X

2

Har bred kunnskap om velferdspolitiske mål og
virkemidler, ulike velferdsmodeller og velferdspolitikkens
betydning for sosialt arbeids praksis
Har bred kunnskap om hvilken betydning levekår, sosial
inkludering og aktiv deltakelse har i ulike livsfaser for
individ, familie og samfunn
Har kunnskap om hvordan klasse, utenforskap,
marginalisering og diskriminering påvirker
folkehelse og levekår
Har kunnskap om ansvars- og arbeidsfordeling i
velferdsforvaltningen, tverrprofesjonelt samarbeid og
samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor
Har kunnskap om juridisk metode og sentral lovgivning
innen velferdsforvaltning, herunder forvaltningsrett og
lovgivning innen barne- og familierett, helse, omsorg,
Kjenner til menneskerettigheter og sentrale
velferd og sosiale tjenester
konvensjoner, minoriteter og kunnskap om samenes
særskilte status og rettigheter som urfolk
Kjenner til fagets vitenskapsteoretiske posisjoner,
kunnskapsutvikling og profesjonens samfunnsansvar

X

3

4

5
6
7
8

X
X
X

X

X
X

9

Kjenner til samfunnsvitenskapelig metode og deres
muligheter og begrensninger

10

Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid relevant for
sosialt arbeid, nasjonalt og internasjonalt

Nr.

Ferdigheter – Kandidaten:

1

Kan anvende forskningsbasert-, erfaringsbasert- og
brukerkunnskap i profesjonsutøvelsen

2

Kan finne, vurdere og henvise til relevant
informasjon og fagstoff og framstille dette både
muntlig og skriftlig
Kan kritisk vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske
rammebetingelser i en
praktisk sammenheng

X

4

Kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til
et likeverdig tjenestetilbud

X

X

5

Kan reflektere over hvordan kunnskap kan anvendes på
nye områder og bidra til nytenkning og innovasjon i
tjenestene

X

X

3

SAXXX: Bacheloroppgave

SAXXX: Tverrprofesjonell
samarbeidslæring

SAXXX: Sosialt arbeid i
skole.

SAXXX: Den sosiale
kroppen

SAXXX:
Funksjonshemming og
samfunn

Læringsutbytte i Bachelor, sosialt arbeid mot
læringsutbytte i obligatoriske emner, 3. studieår:
Rammer og perspektiver på sosialt arbeid

SAXXX: Sosialt arbeid
innenfor velferdstjenestene
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X

X

X

X

X

X

X
X

Nr.

Generell kompetanse – Kandidaten:

1

Har innsikt i menneskesyn og verdier i sosialt arbeid,
profesjonsetikk og ulike etiske teorier

2

Har innsikt i maktstrukturer og maktutøvelse i samfunnet

3

Har
innsikt
i
politiske
og
administrative
beslutningsprosesser og hvordan sosionomer kan bidra til
allmenn opplysning og politisk rådgivning
Har innsikt i forhold som bidrar til ulikhet og kan fremme
sosial rettferdighet sammen med mennesker i utsatte
posisjoner
Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i
sosialt arbeid

X
X

X

Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i
sammensatte og konfliktfylte situasjoner

X

X

4

5

6

SAXXX: Bacheloroppgave

SAXXX: Tverrprofesjonell
samarbeidslæring

SAXXX: Sosialt arbeid i
skole.

SAXXX: Den sosiale
kroppen

SAXXX:
Funksjonshemming og
samfunn

Læringsutbytte i Bachelor, sosialt arbeid mot
læringsutbytte i obligatoriske emner, 3. studieår:
Rammer og perspektiver på sosialt arbeid

SAXXX: Sosialt arbeid
innenfor velferdstjenestene
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Nr.

Kunnskap – Kandidaten:

1

Har bred kunnskap om teoretiske perspektiver, erfaringsog brukerkunnskap i sosialt arbeid og andre relevante
fagområder

2

Har bred kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår
og utvikler seg i en samfunnsmessig sammenheng

3

Har bred kunnskap om kommunikasjon, relasjon,
samhandling og veiledning

4

Har bred kunnskap om betingelser for mestring
og utvikling hos barn, unge, voksne og eldre

X

5

Har bred kunnskap om omsorgskompetanse og ulike
former for omsorgssvikt

X

6

Har kunnskap om og kan gjenkjenne symptomer på vold,
fysiske, psykiske og seksuelle overgrep

X

7

Har kunnskap om arbeidets betydning,
arbeidsinkludering og forhold som regulerer norsk
arbeidsliv
Har kunnskap om hvordan helsemessige og sosiale
utfordringer har konsekvenser for den enkelte og
pårørende, og særskilt om barn som pårørende
Har kunnskap om inkludering, likestilling og ikkediskriminering knyttet til kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell
orientering, kjønnsidentitet og alder
Har kunnskap om forebygging og folkehelse, og forstår
samspillet mellom helseutfordringer og sosiale
problemer på individ-, familie- og samfunnsnivå
Har kunnskap om sentrale problemområder som
arbeidsledighet, fattigdom, rus og avhengighet, psykiske
vansker, funksjonsnedsettelser og andre forhold som kan
Har kunnskap om økonomisk rådgivning for å forebygge
bidra til marginalisering og utenforskap
og avhjelpe gjelds- og privatøkonomiske problemer

X

8
9
10
11
12
Nr.

Ferdigheter – Kandidaten:

1

Kan anvende kunnskap om sosiale problemer,
overganger og livskriser for å fremme mestring og
endring i samarbeid med enkeltpersoner, familier,
Kan
anvende
ulike metodiske tilnærminger på
grupper
og samarbeidspartnere
individ-, gruppe- og samfunnsnivå innenfor ulike
tjenesteområder
Kan anvende rettsregler, opplyse om rettigheter og
plikter og utøve juridisk og sosialfaglig skjønn i møte
med enkeltpersoner, familier og grupper

2
3

X
X

X

X
X
X

X

X

4

Kan anvende kunnskap om relasjon og kommunikasjon i
veiledning, motivasjon og systematisk endringsarbeid

X

5

Kan anvende kunnskap om arbeidsrettet inkludering i
møte
med
arbeidssøkere,
arbeidsgivere
og
samarbeidspartnere

X

X

SAXXX: Bacheloroppgave

SAXXX: Tverrprofesjonell
samarbeidslæring

SAXXX: Sosialt arbeid i
skole.

SAXXX: Den sosiale
kroppen

SAXXX:
Funksjonshemming og
samfunn

Læringsutbytte i Bachelor, sosialt arbeid mot
læringsutbytte i obligatoriske emner, 3. studieår:
Rammer og perspektiver på sosialt arbeid

SAXXX: Sosialt arbeid
innenfor velferdstjenestene
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Kan anvende faglig kunnskap for å vurdere og avklare
meldinger og undersøke omsorgssituasjonen til barn og
unge og iverksette, følge opp og evaluere tiltak når det
er nødvendig for barnets helse, levekår og sosiale
utvikling

X

9

Kan anvende kunnskap og arbeide tverrfaglig i møte
med mennesker som utøver og utsettes for vold og
overgrep

X

10

Kan reflektere over risiko og hvordan håndtere
konflikter og redusere faren for uønskede hendelser

11

Kan finne, vurdere og sette inn tiltak som lindrer og
reduserer konsekvensene av vold, overgrep og
omsorgssvikt overfor barn og voksne i alle aldre

X

12

Kan beherske aktuelle metoder for kartlegging,
dokumentasjon, analyse og beslutningstaking

X

13

Kan beherske metoder i samfunnsarbeid som fremmer
makt, innflytelse, deltakelse og representasjon

14

Kan beherske digitale verktøy og kjenner til deres
muligheter og begrensninger i sosialt arbeid

Læringsutbytte i Bachelor, sosialt arbeid mot
læringsutbytte i obligatoriske emner, 3. studieår:
Rammer og perspektiver på sosialt arbeid

Nr.

Generell kompetanse – Kandidaten:

1

Har innsikt i etiske problemstillinger og kan håndtere
etiske dilemma i yrkesrollen og i møte med mennesker

2

Har innsikt i og kan reflektere kritisk over sin profesjonelle
rolle i møte med institusjonelle og politiske krav i
tjenesteutøvelsen
Har innsikt i forhold som bidrar til diskriminering og
hvordan fremme ikke-diskriminerende praksis og et
inkluderende samfunn

3

X

X
X

SAXXX: Bacheloroppgave

8

SAXXX: Tverrprofesjonell
samarbeidslæring

X

SAXXX: Sosialt arbeid i
skole.

Kan anvende faglig kunnskap og metoder for
samhandling og samarbeid med barn og unge om
hverdagsliv og om vanskelige tema på en måte som
sikrer deres interesser og rettigheter

SAXXX: Den sosiale
kroppen

7

SAXXX:
Funksjonshemming og
samfunn

Kan anvende kunnskap for å identifisere ressurser og gi
håp i samarbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner

SAXXX: Sosialt arbeid
innenfor velferdstjenestene

6
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4

5

6
7
8
9

Har innsikt i hvordan utvise dømmekraft i situasjoner med
mangelfull og/eller motstridende informasjon og
identifisere mulighetsrom innen ulike profesjonelle og
Har
innsikt i betydningen
institusjonelle
kontekster av digital kommunikasjon i
profesjonell praksis og samhandling
Kan planlegge, gjennomføre og lede koordinert og
tverrprofesjonelt samarbeid mellom ulike tjenester
og tjenestenivåer
Kan formidle faget og utveksle synspunkter og
erfaringer med samarbeidspartnere og gjennom
dette bidra til utvikling av god praksis
Kan formidle faglig kunnskap som fremmer likeverd
og mangfold og bidrar til likestilling, inkludering,
mestring og deltakelse i hverdag, skole og arbeidsliv
Kjenner til menneskers ulike utgangspunkt og
sårbarhet, verdier og levemåte

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
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Vedlegg 4:
Bachelor i sosialt arbeid: Oversikt over fagmiljøets pr 01.01.2020.
NB: Fagmiljøet for bachelor i barnevern og sosialt arbeid er felles. De ansattes undervisningsbidrag må dermed deles mellom disse to utdanningene.
Fagmiljøet er også ansvarlig for undervisning og veiledning på masterfordypning i sosialt arbeid, samt eventuelt veiledning på PhD.
Ansatte som bidrar
faglig

Stillingsbetegnelse

Formell grad og
evnt.
profesjonsbakgrunn

Ansettelsesforhold

Formell
pedagogisk
kompetanse**

Yrkeserfaring relevant for
utdanningen

Forskningstema og
undervisningsområde i studiet

Antall år
Anne Tjønndal

Førsteamanuensis i
sosiologi
Ann-Torill Tørrisplass Førsteamanuensis i
sosialt arbeid

Årstall

PhD i sosiologi

Fast 100%

PPU

Samfunnsvitenskapelig metode

-

-

PhD i sosiologi,

Vikar

OFPU

Sosiale problem, flerkulturelt sosialt arbeid,
migrasjon, Nattergal-prosjektet

-

-

Asgeir Solstad

Dosent i sosialt arbeid PhD i sosiologi,
sosionom

Fast 100 %

IFPU

Økonomisk sosialhjelp, boligpolitikk, NAV

9 år

1984 - 93

Britt Lillestø

Professor i sosialt
arbeid

Ph.d. i sosiologi,
sykepleier

Fast 100 %

PPU

Rehabilitering, etikk, metode

3 år

1977-1980

Carina Henriksen

Førsteamanuensis i
sosialt arbeid

Ph.d. i sosiologi

Fast 100 %

APU

Selvskading, barnevern, kommunikasjon

8 år

1995-2003

Emma Seyram
Hamenoo

Førsteamanuensis i
sosialt arbeid

Erik Christensen

Professor i filosofi

PhD i sosialt arbeid
Bachelor i sosialt
arbeid
PhD i filosofi

Fast 100%
Nyansatt fra
01.01.20
Fast 100%

-

-

Guro Wisth
Øydgaard

Førsteamanuensis i
sosialt arbeid

Ph.d. i sosiologi,
barnevernspedagog

Fast 100%

Ph.d. i sosiologi

Fast 100 %. Dekan IFPU
til 31.12.20
Fast 100 %
IFPU

2 år

1986 - 87

-

-

23 år

1994-2017

Hanne Thommesen Professor i sosialt
arbeid/ Dekan
Hilde Berit Moen
Førsteamanuensis i
sosialt arbeid
Hilde Åsheim
Førsteamanuensis i
sosialt arbeid

Ph.d. i sosiologi
Ph.d. i sosiologi
Sosionom

Vikar 100%

Uavklart

Dannelsessemester
PPU

IFPU

Praksisansvar, metoder i sosialt arbeid, sosialt
arbeid blant eldre, psykiatri.
Rehabilitering, rus og psykiatri, velferdsstat,
arbeidsliv
Spiseforstyrrelse, medisinsk sosiologi, sosiale
problem
Barnevern, sosialt arbeid, ungdom, Nav
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Janne Breimo

Professor i sosialt
arbeid

Janne Vik Lossius

Universitetslektor i
drama
Jorid Krane Hanssen Førsteamanuensis i
sosialt arbeid
Kate Mevik
Dosent i sosialt arbeid
Linda Sjåfjell
Magnus Sivertsen
Sørvik
Maja Nilsen
Marit Tveraabak

Førsteamanuensis i
sosialt arbeid
Universitetslektor
Førsteamanuensis i
sosialt arbeid
Førstelektor sosialt
arbeid

Ph.d. i sosiologi –

Fast 100 %

IFPU

Organisering av velferdstjenester,
tverrprofesjonelt samarbeid, sosial politikk

-

-

Master i tilpasset
opplæring
Ph.d. i sosiologi,
lærer (pedagog)
Hovedfag i sosiologi,
barnevernspedagog
PhD i sosiologi,
Sosionom
Master i
dramapedagogikk
PhD i sosiologi,

Fast 25%

APU

Aktivitetsfag

??

??

Fast 100 %*

APU

Seksualitet, oppvekst, sosiale problem

17 år

1980-1997

Fast 100 %*

APU

Miljøterapi, familiearbeid, barns rettigheter.

8 år

1984-1992

Fast 100 %

PPU

Vikar xx%

PPU

Fagansvarlig for praksis, Kommunikasjon, sosiale
problem, veiledning
Aktivitetsfag, praksis, sosiale problem
10 år

Vikar xx%

IFPU

Hovedfag i praktisk
kunnskap,
Førskolelærer

Fast 100 %*

APU

-

-

20 år

1977-1997

Meltem Y. Sener

Førsteamanuensis i
sosialt arbeid

Reidun Follesø

Professor i barnevern Ph.d. i sosialt arbeid - Professor II 20 %
hovedfag i
sosialpedagogikk

APU

Barnevern, ungdomssosiologi, forebygging

2 år

1991-1993

Rune Mathisen

Professor i musikk

Hovedfag i sosiologi

Fast 50 %

PPU

Aktivitetsdag med vekt på musikk

Fra 1980 til d.d.

Sandra Jervås

Universitetslektor i
sosialt arbeid

Vikar 100%

IFPU

Arbeidsinkludering, flerkulturelt sosialt arbeid,
sosiale problem

Terje Halvorsen

Professor i
spesialpedagogikk

Mastergrad i
flerkulturelt arbeid
med barn og unge
Sosionom
Ph.d. pedagogikk,
lærer (pedagog)

Ca. 30 år,
musikker
8 år

Fast 100 %

APU

Utviklingspsykologi, sosialpedagogikk,
spesialpedagogikk

13 år

1981-1994

Thor Arne Angelsen Universitetslektor I
juridiske fag

Juridisk
embetseksamen

Fast 100 %

IFPU

Helse og sosialrett, barnevernsrett, juridisk
metode og forvaltningsrett.

10 år

2003 - 2013

Tom Erik Dybwad

Ph.d. i psykologi,
psykolog

Fast 100 %

IFPU

Psykologi, psykiatri, metode

10 år

1980-1990

Førsteamanuensis I
psykologi

Fast 100%
Nyansatt fra
01.01.20

Sosiale problem, boligsosialt arbeid,
tverprofesjonelt samarbeid
Veiledningspedagogikk og metode,
erfaringsbasertkunnskap

2008-2019

Uavklart

2011-2019

9/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sosialt arbeid - 18/03774-45 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sosialt arbeid : Vedlegg 4 Oversikt over fagmiljøet knyttet til bachelor i sosialt arbeid

Willy Lichtwarck
Yan Zhao

Øystein Henriksen

Professor i sosialt
arbeid
Førsteamanuensis I
sosialt arbeid

PhD i sosialt arbeid
Sosionom
Ph.d. i sosilogi

Dosent I sosialt arbeid Ph.d. i sosiologi –
sosionom

Fast 20%

IFPU

barnevern

??

??

Fast 100 %

IFPU

Flerkulturell forståelse, kjønn sosiale problem

-

-

Fast 100 %

IFPU

Rus, forebygging, sosialarbeiderutdanningene

10 år

1980 - 90

Kommentar:

I tillegg leier FSV inn timelærere ved behov, og representanter fra ulike tjenester er inne på noen av emnene for å snakke om
arbeidslivet/praksis eller deres institusjon.
*Ansatte som går av med pensjon i 2020. Vi har fem førsteamanuensistillinger under tilsetting. Søknadsfrist 08.12.19.
**Aktuelle kategorier er: PPU (Praktisk-pedagogisk utdanning), APU (Annen pedagogisk utdanning) og IFPU (ikke formell
pedagogisk utdanning).
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Følgende praksisplasser skal ha avtaler (underordnet og/eller
overordnet) med Nord universitet/FSV:
(Der navn er uthevet, er vi i aktivt i gang med å utarbeide avtaler).

Bodø Kommune:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skolekontoret v/ Tone Krey Dising
Miljøtjenesten v/Ann Kristin Pettersen
Barneverntjenesten Mary Iren Brattøy
Rus og psykiatri –
H-131
Kvinnehuset
Vebjørn Tandbergsvei
Psykisk helsetjeneste for barn og unge v/Bjørg Apeland
Flyktningkontoret
Bodø voksenopplæring (OK?)
Ung Kultur (OK?)
Sørgjerdet bokollektiv (helse?)
Tverlandet Dagsenter (helse?)
Sølvsuper aktivitetssenter (helse?)

Bufetat:
•
•
•

Røvika
Sollia barnehjem
Bodø ungdomssenter

NAV: (eksisterer en gammel avtale fra 2013)
•
•
•
•
•
•

Nav Bodø
Nav Saltdal
Nav Fauske
Bolig Nu (BK?)
Jobbhuset Bodø Industri (BK?)
Nav Sortland

Kirkens Bymisjon
Fossum kollektivet
Kriminalomsorgen
Tverlandet mottak
St. Eystein Skole
Helseforetak nord HF/
Nordlandssykehuset avdeling psykiatri
v/Lillian Haukland
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UTENFOR BODØ KOMMUNE:
•
•
•
•

RIBO attføring/prosjektavdeling (Saltdal)
Sørfold barneverntjeneste
Vestmyra Skole (Fauske)
Rus/psy. Gildeskål kommune

RANA KOMMUNE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

v/Heidi Solheim Nilsen
Mo ungdomsskole
Liengbakken
Miljøterapeutisk avdeling
Rus /psykiatri oppsøkende tjeneste 1 stykk
Rus/psykiatri behandlingsteam
Barnevern /Foyer
Bakeribygget
Yttrabekken ungdomshjem
Krisesenter

DPS Helgelandssykehuset
Annet:
Torvhauan barnebolig (Vestvågøy kommune)
Svolvær skole (Vågan kommune)
Psyk. Og rustjenesten Vågan
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SELVEVALUERING – REAKKREDITERING AV EKSISTERENDE
STUDIEPROGRAM
Nord universitet har egne retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogram (vedtatt av rektor
første gang 29.12.2016 og justert siste gang 06.02.2019). I retningslinjene inngår selvevaluering utført av
fakultetet som innledningen på reakkrediteringsprosessen.
Nærmere informasjon om denne:
•

Selvevaluering kan benyttes både for studieprogrammer som inngår i rektors vedtatte plan for
reakkreditering og studieprogrammer som gjennomgår reakkreditering på grunn av større endring i
studieplan, fagmiljø, rammebetingelser mv.

•

Selvevalueringen gjennomføres og dokumenteres med dette dokument. I tabellen på de neste sidene
settes inn OK eventuelt Ikke OK. Hver enkelt bestemmelse kommenteres nærmere, enten helt kort eller
mer utfyllende. Oversikt over studieprogrammets studiemodell og fagmiljø skal vedlegges.

•

Selvevalueringen skal inneholde en oppsummering og begrunnet forslag til videre
reakkrediteringsprosess; herunder minimum 3 områder (forskriftsbestemmelser) hvor fullstendig
reakkrediteringsprosess gjennomføres.

•

På de utvalgte områdene for fullstendig reakkrediteringsprosess forutsettes at fakultetet innhenter
ekstern fagekspertise, og at studentene involveres i reakkrediteringsprosessen.

•

Selvevalueringen (dette dokument) skal behandles i fakultetets lokale Utdanningsutvalg så fremt det er
praktisk mulig, og deretter av dekan.

•

Det er prorektor, som etter dialog med fakultetsledelsen om gjennomført selvevaluering, tar beslutningen
om videre reakkrediteringsprosess for det enkelte studieprogram.

•

Fakultetet kan melde at studieprogram skal gjennomgå fullstendig reakkrediteringsprosess, uten å
gjennomføre selvevaluering.

Det forutsettes at rapportert kvalitet over tid og særlig resultatene fra siste års Studiebarometer og
Studieprogramrapport er en del av den samlede vurderingen i selvevalueringen. Dette bør også komme fram i
oppsummeringen og begrunnet forslag til videre reakkrediteringsprosess, og vil være et tema i dialogen med
prorektor for utdanning. Jo større del av studieprogrammet som har hatt kvalitetsmessige utfordringer, jo relativt
sett større del av studieprogrammet er det naturlig å gjøre gjenstand for en mer omfattende
reakkrediteringsprosess.

1
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Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FOR-2017-02-07-137
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene: OK / Ikke OK

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med
tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise
studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.

OK
OK

(3)
§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene: OK / Ikke OK

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar
OK
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal
legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal studentutveksling. Innholdet i
utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

OK
OK
OK
OK

OK

OK

OK

OK*/**

*: All

praksisutplassering er forankret i en avtale mellom veileder/studiested og student. Studiet har i tillegg
overordnede avtaler om praksisplasser med noen få, større arbeidsgivere.
**: Slike avtaler er bare delvis på plass på søknadstidspunkt. Det arbeides med å skaffe avtaler i et
tilstrekkelig omfang i forhold til hvor mange studenter som hvert år gjennomfører praksisstudier.
Se nærmere redegjørelse under § 2-2 (8).
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§ 2.3 Krav til fagmiljøet FOR-2017-02-07-137

Vurdering av kravene: OK / Ikke OK

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse
som står i forhold til antall studenter og studiets egenart,
være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i
studietilbudet.

OK

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.

OK

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet.

OK

(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen.
Av disse skal det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med førstestillingskompetanse.

OK

b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50
prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av
ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav
minst 10 prosent med professor- eller dosent
kompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.

OK

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.

OK

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet
tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse, og erfaring
fra praksisfeltet.

OK
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Bachelor i Barnevern (180 ECTS)
Fakta om studiet
Nord universitet har siden 1991 tilbudt bachelor i barnevern, som også omtales som
barnevernspedagogutdanningen. Det treårige programmet tilbys også ved en rekke andre universiteter
og høgskoler i landet.
I henhold til lov om universiteter og høyskoler § 3-2 andre ledd kan departementet fastsette
rammeplaner for enkelte utdanninger. For helse- og sosialfagutdanninger er det fastsatt «Forskrift om
felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger»1. Denne forskriften trer i kraft fra studieåret
2020/2021, men utdanningene kan ta forskriften i bruk fra 2019. Forskriften gir igjen hjemmel for
fastsetting av retningslinjer for hver enkelt utdanning. En ny retningslinje for
barnevernspedagogutdanningen ble vedtatt 01.07.20192, og trer i kraft fra og med opptak til studieåret
2020-2021. Retningslinjen skal sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå, slik at kandidatene som
uteksamineres har en felles sluttkompetanse, uavhengig av utdanningsinstitusjon. Forskriften og
retningslinjen ligger til grunn i arbeidet med denne reakkrediteringen. Retningslinjen er utformet i tråd
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) jf. Forskrift om Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, jfr. Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang
læring.
Reakkrediteringen tar også hensyn til innholdet i NOKUTs tilsynsrapport etter tilsyn med
barnevernspedagogutdanningen ved Nord universitet av 01.02.1017.
Studiets navn:

Barnevern, bachelorgrad

Nivå:

Bachelor

Omfang:

180 studiepoeng

Opprettet:

1991

Normert studietid:

3 år

Organisering:

Heltidsutdanning på campus

Språk:

Norsk

Fakultet:

Fakultet for samfunnsvitenskap

Studiested:

Bodø

Regulert av rammeplan:

Ja

1

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-06-1353

2

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-398
4
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Grunnleggende krav til reakkreditering
§ 2-1. (1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørendeforskrifter skal
være oppfylt.
I følge NOKUT’s søkerveiledning3 er akkreditering av studietilbud regulert gjennom følgende
sentrale lover og forskrifter:
•
•

•

•

•

Lov om universiteter og høyskoler (Universitets- og høyskoleloven).
Denne loven definerer universitetets oppdrag og rammer. Dermed innrammer den også
krav og grunnleggende forutsetninger for denne utdanningen.
Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning (Studiekvalitetsforskriften).
Denne forskriften innrammer kvalitetssikringsarbeidet ved
universitetet, og NOKUT’s oppgaver som tilsyn for kvalitetssikringen.
Selv om akkreditering av bachelor program tilligger universitetet, må
derfor akkrediteringen skje i hh.t til forskriftens krav.
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
(Studietilsynsforskriften).
Denne forskriften omhandler det konkrete studiekvalitetsarbeidet, og hvordan akkrediteringsarbeidet skal foregå.
Forskriften omhandler også universitetets eget systematiske
kvalitetsarbeid, og redegjør for NOKUT’s akkrediterings- og
tilsynsvirksomhet.
Forskrift om opptak til høyere utdanning (Opptaksforskriften).
Denne forskriften omhandler hvilke krav som stilles til søkere ved søknad om opptak til
bl.a. dette studiet. Forskriften beskriver også krav til hvordan saksbehandlingen ved opptak skal
gjennomføres.
Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved
universiteter og høyskoler (Forskrift om grader og beskyttede titler) , §9
Forskriftet omhandler «de grader og yrkesutdanninger med beskyttet tittel og
normert studietid som kan tildeles av institusjoner som går inn under lov om
universiteter og høyskoler». § 9 omhandler hvilke grader som kan tilbys ved Nord
universitet. Bachelorgrad – som denne i sosialt arbeid – inngår i denne
prargrafen.

I tillegg er det relevant å forholde seg til følgende forskrift:
•

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
Dette er en forskrift som sikrer kvalitet i gjennomføringen av våre studier, og «regulerer
studentenes rettigheter og plikter», som det heter i forkriftens § 1-1. Det er ellers verd å merke
seg at forskriftens § 1-1, punkt 2 presiserer at bestemmelser i rammeplaner – som
finnes for bl.a. dette studiet, gjelder der hvor det evt. Er konflikter mellom denne
forskriften og rammeplanen.

•

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger
Forskriftens formål er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr praksisnære og forskningsbaserte
5
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helse- og sosialfagutdanninger med høy faglig kvalitet og relevans. Forskriften skal sammen med
retningslinjene sikre at norske helse- og sosialfagutdanninger kjennetegnes nasjonalt og
internasjonalt som kvalitativt gode profesjonsutdanninger i høyere utdanning. Den skal sammen
med retningslinjene sikre at utdanningene forholder seg til de standardene og kriteriene som
gjelder for helse- og sosialfagutdanninger, nasjonalt og internasjonalt regelverk, gir internasjonale
perspektiver og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige behov for kompetanse.
Forskriften skal sammen med retningslinjene sikre at institusjonene legger til rette for helse- og
sosialfagutdanninger med helhet og sammenheng mellom fag, emner, teori og praksis samt
undervisningsmetoder og vurdering av studentene.
•

Forskrift om nasjonal retningslinje for sosionomutdanning
Denne forskriften, som gjelder for dette studiet, skal sikre et nasjonalt likeverdig nivå
mellom utdanningene i landet. Uteksaminerte kandidater skal, uavhengig av hvilken
utdanningsinstitusjon de har tatt utdanningen ved, ha en felles sluttkompetanse.
Forskriften beskriver utdanningens formål, og læringsutbytter for ulike kompetanseområder som til sammen skal skape forutsetninger for en slik felleskompetanse.
Forskriftens krav og læringsutbytter er innarbeidet i studieplanen som nå søkes akkreditert. De er
enten gjengitt slik forskriften formulerer dem, eller presentert i tilpasset form
i utdanningens kursbeskrivelser. Kursbeskrivelsene følger som vedlegg til denne søknaden.
Forskriften stiller også krav til hvordan studiet skal bygges opp, og hvordan
praksis skal innrettes i utdanningen. Kravene på disse områdene er hensyntatt i
den foreliggende studieplanen.

•

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
Forskriften, som er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler § 4-10, pålegger
universitetet å utøve skikkethetsvurdering – også i bachelorene i barnevern og sosialt arbeid.
Forskriften beskriver hva skikkethetsvurdering er, og fastsetter vurderingskriterier for de ulike
utdanningskategoriene som omfattes av kravet.
Forskriftens § 4 fastsetter de kravene som er relevante for denne utdanningen. Videre
beskriver forskriftet organiseringen og rammene for skikkethetvurderingen i
institusjonen, og understreker at skikkethetsvurderingen skal være «løpende»
gjennom hele studiet. Det er derfor ikke knyttet til en bestemt del av studiet, men et
ansvar ansatte ved studiet og studieprogramansvarlig (SPA) i felleskap tar. Vi vektlegger
også at studentene får den informasjon omkring skikkethetsvurdering, slik forskriftens
§ 6 forutsetter.

I den følgende teksten vil vi for øvrig komme tilbake til de ulike lover og forskrifter der de har relevans for
temaene som til enhver tid belyses.
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§ 2-1 (2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon, samt muligheter forstudentutveksling.
Korrekt informasjon om studietilbudet
Studiets innhold, oppbygging og progresjon går fram av studieplanen som vil bli publisert sammen med
studieprogrambeskrivelsen på Nord universitets hjemmeside.3
Den nettbaserte studieprogrambeskrivelsen (nord.no) av bachelor i barnevern er lett tilgjengelig, og kan
nås både ved å skrive barnevern eller barnevernspedagog i søkefeltet, og gjennom studiets URL der man
blir presentert for institusjonens navn, websidens nasjonalitet og språk, studiets navn og nivå.
Programmet presenteres ved en grundig gjennomgang av hvert enkelt emne som inngår i studiet der
følgende punkter gjennomgås:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beskrivelse av studiet
Kostnader
Læringsutbytte
Forkunnskapskrav
Undervisningsform
Læringsaktiviteter og læringsform
Pensum anbefalte forkunnskaper
Hjelpemidler til eksamen
Emneevaluering
Vurderingsordning
Overlappende emner

Inne på studiets finnes også kortere artikler om jobbmuligheter og videre utdanning. I tillegg er det lagt
ut mailadresser, telefonnummer og fotografier av studieveileder, emneansvarlige og programansvarlig.
Studiemodellen for studiet ser forøvrig slik ut:
Studiemodell Bachelor i barnevern
Første år

Andre år

Høst
Vår (2.semester)
(1.semester)

Høst
(3.semester)

Vår
(4.semester)

Høst
Vår
(5.semester) (6.semester)

SAXXX:
Sosialarbeider;
roller,
relasjoner og
metoder (20
sp.)*

SAXXX:
Praksis

SA271S
Barneverns
arbeid
fordypning
(30 sp.)*

EX150S:
Dannelsessemesteret
(30 sp.)

3

SAXXX: Introduksjon
til barnevern
(15 sp.)*

Tredje år

barneve
rn (30
sp.)*

https://www.nord.no/no/studier/sosialt-arbeid-sosionom-bachelor
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Valgfitt emne
(Fire alt.)(10
sp.)
-Den sosiale
kroppen
-Sosialt arbeid
i skolen
-
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NYXXX:
Mentorska
p
i
fllerkulture
ll kontekst
(0
stp.)*
eller
NYXXX:
Praksis
i
sosiale
relasjoner
(0 stp.)*

unksjonshem
mede og
samfunn
-Sosialt arbeid
i et
flerkulturelt
perspektiv
NYXXX: Mentorskap
i fllerkulturell
kontekst (5 stp.)*
eller
NYXXX: Praksis i
sosiale relasjoner
(5 stp.)*
RE120S: Introduks til
Jus (10 sp.)

SA270S:
Tverrprofesjonnell samarbeidslæring (10
sp)
ME118S:
Samf.vit.
metode (10
sp.)

SA205Ss:
Bacheloroppgave (10
stp.)

*: Disse merkede emnene utgjør de sentrale delene av studiet (Studietilsynsforskriften § 2-3 (4),
som skal ha førstekompetente ansatte som emneansvarlige.
Opptakskrav til studiet er regulert av Forskrift om opptak til høgre utdanning 4. Informasjon om
søknadsfrist, opptakskrav, hvordan det skal søkes om opptak, og en link til å kunne søke opptak framgår
også av studieprogrambeskrivelsen på: https://www.nord.no/no/studier/barnevern-barnevernspedagogbachelor. For opptak kreves det studiekompetanse (jr. Kap. 2, Forskrift om opptak til høgre utdanning5)
eller realkompetanse (§ 3.1 Forskrift om opptak til høgre utdanning).
I vurderingen av realkompetanse vektlegger vi at søkeren har erfaringer fra brukerrettet virksomhet i
sosialt arbeid, arbeid innen helsesektoren eller erfaringer fra pedagogisk/kulturelt arbeid. Erfaringer fra
andre typer kunde/service- eller brukerorientert arbeid kan også være relevant. Et sentralt kriterium er
vurderingen av hvor sentralt samhandlingen og samarbeidsprosessene med brukere/kunder/deltakere
sto i den praksis som kreves gjort gjeldende.
Progresjonskravene i denne nye studiemodellen endres slik at alle emner fra første studieår – også
dannelsessemesteret, må være bestått før studenten får begynne på fjerde semester. Alle emner fra
første og andre studieår må være bestått for å starte på tredje studieår .
Studentutveksling og internasjonalisering blir belyst senere i dokumentet. Studiet er tilrettelagt slik at
studenter kan erstatte kurset i tredje semester med lignende kurs ved utenlandske institusjoner. Studiet
er tilrettelagt slik at studenter kan erstatte kurset i tredje semester med lignende kurs ved utenlandske
institusjoner. Studiets hovedpraksis følger i fjerde semester. Studenter som ønsker det kan dermed ta
4

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13

5

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13
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hele andre studieår i utlandet. Utdanningen har et bredt internasjonalt samarbeid som gjør det mulig for
studenter å ta deler av utdanningen ved utenlandske institusjoner, samt gjennomføre studiets praksisdel
i utlandet.

Krav til studietilbudet
§ 2.2: Studietilsynsforskriften § 2-2 stiller følgende krav til studietilbudet:
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller arbeidsliv.
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang
og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og praksissted.
I det følgende vil vi gå gjennom hvordan hver av disse punktene oppfylles i bachelorstudiet i sosialt
arbeid ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

§ 2.2 (1):Læringsutbyttet for studietilbudet og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring.
Læringsutbytte skal være beskrevet som det en kandidat skal ha oppnådd ved fullført utdanning.
Læringsutbyttet for studietilbud med profesjonskrav, for eksempel studietilbud med rammeplaner, må
oppfylle både profesjonskravene og kravene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
(NKR).
Læringsutbyttene for barnevernpedagogsutdanningen i tabellen nedenfor er organisert i hht. «Forskrift
om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanningen» fra Kunnskapsdepartementet av
01.07.2019 med ikrafttredelse fra og med studieåret 2020/2021. Her er læringsutbyttene fordelt på fire
kompetanseområder:
1. Barnevernfaglig kompetanse
2. Oppvekst og familieliv
9
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3. Yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste
4. Innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis
2.2 (1) a: Læringsutbyttet for bachelor i barnevern
Det må understrekes at denne fremstillingen av læringsutbyttet beskriver bachelor i barnevern som
helhet. I vedlegg 1 – «Oversikt over emner som oppfyller læringsutbyttet på programnivå» – har vi
skissert hvordan kunnskap, ferdigheter og kompetanse fra hvert enkelt emne akkumuleres i det
læringsutbytte som oppnås på programnivå. For mer inngående informasjon om læringsutbyttet,
undervisnings- og vurderingsformer i programmets enkelte emner, viser vi til studieprogrambeskrivelsen
med studiemodell (§2.2(4)) og emnebeskrivelser med pensumoversikt i vedleggene.
Læringsutbyttet er formulert med tanke på å klargjøre for kandidaten, arbeidsgivere og andre hvilke
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse kandidaten skal ha etter å ha gjennomført
bachelorstudiet i barnevern.
Samtidig er det nødvendig å påpeke at det konkrete innholdet i læringsutbyttet vil endre seg over tid.
Framvekst av ny kunnskap, generert gjennom forskning så vel som endring og utvikling innenfor
samfunnets ulike områder, vil påvirke og på sikt kunne redefinere det faglige meningsinnholdet som
uttrykkes gjennom læringsutbyttet. Det forutsetter et fagmiljø som både fanger opp og tar aktiv del i
denne kunnskapsproduksjonen, og at dette også avspeiler seg i de pedagogiske metodene som benyttes
på studiet.

2.2 (1) b: Studiets navn
Studiet skal ha et dekkende navn (§ 2.2, 1).
Bachelor i barnevern. På engelsk: Bachelor's in child protection and child welfare.
Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning, som ifølge forskriftens § 1 tilsvarer
bachelor barnevern, fastslår at «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». I arbeidet med akkrediteringssøknaden har «Forskrift om nasjonal retningslinje for
barnevernspedagogutdanning» vært styrende for utformingen av læringsutbyttemålene (LUB’ene).
Denne utdanningen er en av fire sosialarbeiderutdanninger ved Nord universitet. De tre øvrige er sosialt
arbeid/sosionom, som gis som heltidsutdanning ved campus i Bodø, vernepleierutdanning som gis på
heltid ved studiested Namsos og en samlingsbasert bachelor i sosialt arbeid som gis ved studiestedet i
Mo i Rana. Utdanningen gir muligheter for videre utdanning på masternivå i sosialt arbeid ved Nord
universitets campus i Bodø, og ved andre institusjoner som tilbyr utdanning på dette nivået.

§ 2.2 (2): Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
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Kravet om at studietilbudet er faglig oppdatert, innebærer at det er oppdatert innenfor kunnskapsutviklingen i både
akademia og profesjons-, arbeids- og/eller samfunnsliv. Relevans og oppdatert kunnskap innen profesjons-,
arbeids- og/eller samfunnsliv sikres gjennom ordninger for samhandling med arbeids- og/eller samfunnsliv tilpasset
studietilbudets innhold og nivå. Det forutsettes at institusjonen har vurdert rekrutteringsgrunnlaget ut fra forventet
etterspørsel/behov og samlet kapasitet knyttet til samme eller lignende studietilbud ved egen institusjon og andres
institusjoner.

2.2 (2) a: Faglig oppdatering
Senere i dette dokumentet – under §2.3 Krav til fagmiljøet – vil det bli redegjort for fagstabens egen
kontinuerlige oppdatering med relevans for bachelor i barnevern. Her er det nødvendig å understreke at
fakultetets samlede kompetanse på dette fagfeltet er betydelig større enn den gruppen som til enhver
tid underviser på dette programmet. Lærerne ved utdanningen inngår i fakultetets forskningsgrupper,
hvor kolleger tilknyttet andre studieprogrammer inngår. Gjennom denne gruppen innhentes både
kompetanse som benyttes i utdanningen, samtidig som lærere ved utdanningen gjennom faggruppen
deltar i forskning som styrker utdanningens muligheter for til enhver tid å dra veksler på ny, egen
forskning. En ytterligere faglig motor er vårt doktorgradsprogram i sosiologi som blant annet har fokus
på velferdsforskning. Samarbeidet mellom doktorgradsprogrammet og faggruppen er tett, og har
betydning for den faglige utviklingen rundt studieprogrammene. Den bidrar også til at lærere ved studiet
produserer forskningsbaserte artikler i tidsskrifter og fagbøker, produserer fagbøker deltar på nasjonale
og internasjonale forskningsseminarer og konferanser og er gjesteforelesere og eksterne sensorer ved
andre universiteter og høyskoler. Dette framgår av de ansattes CV’er som følger som vedlegg i denne
søknaden. Her framkommer det også at d ansatte i ulike internasjonale nettverk innrettet mot så vel
forskning som undervisning. De er også ofte brukt som reviewere i nasjonale så vel som internasjonale
tidsskrifter. En utstrakt ekstern foredragsvirksomhet er også en målestokk på fagstabens oppdaterte
kunnskap og relevans. Som vi senere kommer tilbake til er det faglige nivået høyt blant de ansatte. Blant
de som har ansvar for utdanningen har de aller fleste førstekompetanse.
Som en konsekvens av alle nevnte faglige prosesser, følger kontinuerlig oppdatering av
pensum og sentrale temaer i undervisningen innenfor de ulike emnene. Det er også viktig å
fremheve at studentenes evalueringer av programmets ulike emner har betydning for
oppdatering og utvikling av studiet. Her er midtveisevalueringen av de ulike kursene en viktig
kilde til slike oppdateringer. Et eksempel på endring som har fulgt av slike tilbakemeldinger er
bruk av gjesteforelesere. Det har vært reist kritikk om at vi i noen tilfeller har hatt for mange
ulike slike forelesere. Dette har ført til en del gjentakelser av poenger i forelesninger, samtidig
som den overordnede sammenhengen i kurset har vært mer utfordrende å se. Konsekvensen
av kritikken har blitt at vi har redusert antallet gjesteforelesere, og samtidig fått en større
bevissthet om når og hvordan det er hensiktsmessig å dra på eksterne ressurser. Vi har også
omfanget av egne faglige bidrag – så langt det har vært mulig – på kursene for å sikre
tydeliggjøring av overordnet sammenheng.
2.2 (2) b: Faglig relevans for arbeidslivet
Bachelor i barnevern har vist seg å være en utdanning som gir studentene jobb etter endt utdanning. Til
tross for et stort utdanningsvolum på landsbasis gjennom mange år, er behovet for nye fagpersoner
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betydelig. Pr. 05.12.19 viser finn.no til 169 ledige stillinger for barnevernspedagoger. Når søket endres til
ledige stillinger for miljøterapeuter – det er også stillinger som kan søkes av barnevernspedagoger – er
tallet 190 stillinger. På Nav.no er det pr. 05.12.19 182 ledige stillinger for barnevernspedagoger og 222
ledige stillinger for miljøterapeuter. Noe av forklaringen kan ligge i at det er en utdanning som
kvalifiserer for mange slags jobber innen skole, helseinstitusjoner og kommunale tiltak for ulike grupper.
Den gir altså en svært anvendelig kompetanse i arbeidsmarkedet. En annen grunn kan være knyttet til at
mange av de yrkesaktive barnevernspedagogene er kvinner. Det er fremdeles slik at flere kvinner enn
menn er ute av arbeidslivet i perioder, eller arbeider i lavere stillingsprosenter som følge av
omsorgsoppgaver for barn. Dette fører til at det er mange vikariater, engasjementer og deltidsstillinger
for barnevernspedagoger, tilgjengelige for andre barnevernspedagoger.
Bredden i hva studentene tar arbeid i etter endt utdanning utfordrer oss også som
utdanningsinstitusjon. Det er viktig at vi følger med på hva slags arbeidsplasser barnevernspedagogene
knytter seg til, og kunne gi faglige bidrag som kan anvendes på de nye arenaene. Slike «nye»
arbeidsplasser er skole, skolefritidsordninger og et økende antall miljøterapeutiske tiltak i kommunal
regi.
Studiet gir blant annet grunnlag for å søke opptak på Master i samfunnsvitenskap med fordypning i
sosialt arbeid. I tillegg tilbyr en rekke høgskoler og universiteter aktuelle videreutdanninger.
2.2 (2) c: Rekruttering til studiet
Oversikt over søkertall fra de tre siste årene (2017, 2018 og 2019) finnes i vedlegg 12.
Tabellene viser følgende utvikling i søkertallene:
Oversikt over søkertall fra de tre siste årene (2017, 2018 og 2019) finnes i vedlegg 12.
Tabellene viser følgende utvikling i søkertallene:
Årstall

Antall søkere

Antall 1.pri-søkere

2017

737

76

2018

840

78

2019

1041

99

Som det går fram av oversikt holder søkertallet seg stabilt, mens andelen førsteprioritetssøkere øker fra
år til år. Oversikten viser også at søkertallet har økt jevnt de siste årene, samt at det har vært en økning i
antall 1.pri søkere. Rent generelt vil det framover være økt behov for ansatte i helse- og sosialsektoren
(SSB, 2014), noe det også er rimelig å anta omfatter barnevernspedagogene.
Søkerne kommer fra hele landet. Ved studiestart gjør vi hvert år en øvelse med studentene der vi ber
dem plassere seg langs en linje – fra sør til nord -. Da blir det tydelig at vi rekrutterer nasjonalt. De
største gruppene er fra Nordland og Trøndelag, men vi har alltid studenter fra alle deler av landet..
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Barnevernspedagoger er på den annen side heller ikke en yrkesgruppe det er særskilt vanskelig å
rekruttere. Bare 3 – 4 % av kommunene peker på rekrutteringsvansker for denne yrkesgruppen. Til
sammenlikning hevder 50 % av kommunene å ha utfordringer i å rekruttere sykepleiere (KS, 2019). Det
synes å være slik at behovet er stabilt. Etterspørselen er svakt økende, og arbeidsledigheten blant
barnevernspedagoger er sannsynligvis svært lav.

§ 2.2 (3): Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.
Det følger av universitets- og høyskoleloven § 3-8 (1) at et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. Dette er i
samsvar med European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). ECTS Users' Guide viser til at et
studietilbud av 60 studiepoengs omfang på fulltid normalt har et samlet arbeidsomfang på om lag 1500–1800 timer
per år, fordelt på kategoriene organiserte lærings-aktiviteter, selvstudium og eksamensforberedelser. Dette
innebærer at en heltidsstudent med oppgitt arbeidsomfang/arbeidsinnsats normalt skal kunne oppnå
læringsutbyttet og fullføre på normert tid.

2.2 (3): Studiets arbeidsomfang
Bachelor i sosialt arbeid er et fulltidsstudium. Hvert studiepoeng beregnes til å innebære 25-30
arbeidstimer. Å gjennomføre 60 studiepoeng, som er et årsverk som student, utgjør altså mellom 1500
og 1800 timer, og gjennom et semester vil altså en student arbeide mellom 750 og 900 timer

Tabell 2.2.3a: Normert tidsbruk for gjennomføring av Bachelor i barnevern/sosialt arbeid:
Semester

Læringsaktivitet

Selvstudium

Eksamener

Time per
emne

30

240

420

60

720

0

50

15

15

120

220

60

400

Emner

ECTS

1

EX150S Dannelsessemester

1

NYXXX: Praksis –
mentorskap i
flerkulturell kontekst/

Timer per
semester

720

NYXXXX Praksis i
sosiale relasjoner
2

2
2

3

SAXXX
Introduksjon sosialt
arbeid
REXXXS: Jus
NYXXX: Praksis –
mentorskap i
flerkulturell kontekst
SAXXX: Sosialt arbeid,
roller, relasjoner og
metoder

780
10

60

120

30

210

5

70

35

20

170

20

120

300

60

480
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3

SAXXX: Samf.vit.
metode

4

SAXXX: Praksis

5

SAXXX: Fordypning i
barnevern

30

SAXXX:Valgemne

6
6

6

720

10

60

150

30

240

30

600

180

80

720

860

240

420

60

420

720

10

60

150

30

240

SAXXX:
Tverrprofesjonell
samarbeidslæring

10

60

150

30

240

SAXXX: Bachelor

10

20

150

150

320

800

4600

Totalt

Kommentarer til timetallsberegningen:
Vanligvis beregnes 8 timer læringsaktivitet pr. studiepoeng.
Tid til selvstudium beregnes til 15 timer pr. studiepoeng.
Eksamensarbeid beregnes til 3 timer pr. studiepoeng.
Medgått tid til selvstudium varierer likevel etter hva slags aktiviteter som preger kurset. I praksis vil
f.eks. timetall til selvstudium være lavt, mens læringsaktivitetstallet vil være høyt fordi hver arbeidstime
med brukere er læringsaktivitet.
Læringsaktivitetene i studiet varierer mellom forelesninger, seminarer, aktiviteter og praktisk arbeid.
Studentene forventes forøvrig å lese pensum, og gjennomføre ulike skriftlige oppgaver.
Forelesningene er muntlige presentasjoner av ulike problemstillinger og emner innen de ulike fagene.
Disse støttes vanligvis av powerpoints, som gjøres tilgjenglige for studentene gjennom elektronisk
læreplattform. Ved Nord universitet er dette p.t. Canvas. Lærerne vektlegger å skape “dialogiske
forelesninger”, slik at studenter og lærere kan gjøre forelesningene til felles faglige refleksjoner. Det
varierer i hvilken grad dette lykkes. I sjeldne tilfeller kan forelesninger mottas over “Skype”, slik at vi kan
dra nytte av lærere ved fjerne undervisningssteder vi har et samarbeid med.
Seminarene kan ha flere former. Vanligvis skiller vi mellom lærerstyrte seminarer og studentstyrte
seminarer. De lærerstyrte seminarene dreier seg om samtaler/diskusjoner som studenter og lærere har
sammen omkring definerte problemstillinger som tatt opp i forelesninger.
Denne formen omfatter også kommunikasjonstrening, der studenter under lærerens ledelse øver
kommunikasjon ut fra case/rollespill eller bestemte måter å organisere samtale på. Studentene møter
dette første gang allerede i dannelsessemesteret i form av en serie kommunikasjonsseminarer. Denne
typen trening i seminarer kommer tilbake i tredje semester, hvor praksisforberedelse er et element.
Studentene møter også kommunikasjonstrening i femte semester som bearbeidelse og bruk av
praksiserfaringer. Tema og arbeidsmåtene i disse seminarene varierer slik at de ulike aspektene omkring
kommunikasjon og arbeid med barn og unge, slik de bl.a. er beskrevet i «Forskrift om nasjonal
retningslinje for barnevernspedagogutdanning» §10 c gis rom i treningen.
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Vårt dannelsessemester er et felles studietilbud til alle studier ved Fakultet for samfunnsvitenskap.
Samtidig tilpasses deler av undervisningen i semesteret innhold i de studiene studentene er tatt til.
Kommunikasjonstreningen er derfor ulik mellom den som gis bachlorutdanningene i barnevern og sosialt
arbeid, og den som gis til f.eks. historiestudenter. Likevel er det slik at dersom en historiestudent skulle
velge å hoppe av sitt studium, for å studere noen av de sosialfaglige utdanningene, vil den
kommunikasjonstreningen studenten fikk i dannelsesemesteret være godkjent – også som del av en
utdanning i barnevern eller sosialt arbeid.
De studentstyrte seminarene handler om at studentene får tildelt case eller oppgaver og arbeider i
grupper med disse over to – tre timer, før klassen samles og presenterer hva de enkelte gruppene har
arbeidet med. Det vil alltid være en utfordring å balansere mellom seminartid og undervisning. Vi har
valgt en løsning hvor studenter har mellom ni og tolv timer forelesning mellom hvert seminar på fire til
fem timers varighet.
Aktiviteter er knyttet til aktivitetsfaget, der studentene arbeider med drama, musikk eller andre
kunstneriske uttrykk. Dette er et mål i seg selv, og viktig for å møte kravet i forskrift for
barnevernspedagogutdanning, § 5 d. Men aktivitetsfaget er også knyttet til produksjon av en forestilling
som alle involverte studenter deltar i, og hvor andre klassers studenter og lærere er publikum.
Aktivitetsfaget omfatter ca. fire ukers undervisning i løpet av studiet.
Praktisk arbeid er den aktiviteteten studentene har gjennom praksisperiodene. Det er en viktig del av
studiets måte å innfri mange av forskrift for barnevernspedagogutdannings krav. Likevel står særlig §
6,9 og 15 sentralt her. Praksis vil nå ha tjuefire ukers varighet. De første fire ukene er lagt til andre
semester, og gjennomføres ved regelmessige aktiviteter sammen med brukere, fordelt over hele
semesteret. Studentene kan her velge mellom to ulike kurs, der begge har fokus på relasjonskompetanse
og sosial deltakelse, men med hvert sitt fokus på hhv flerkulturturalitets betydning og
samfunnsdeltakelse og utenforskap. Studentene skal her ha minst 20 møter med et barn, ungdom eller
voksen underveis i semesteret, der deltakelse i ulike aktiviteter og relasjonen mellom student og
deltaker står sentralt. Parallellt oppøves studentens kunnskap og refleksjoner gjennom undervisning og
veiledning fra faglærer ved universitetet. Studentene leverer også skriftlige arbeider underveis knyttet til
praksisutøvelsen. Denne første delen av praksisen er beregnet å tilsvare 4 uker. Denne praksisperioden
foregår parallelt med kurset «Introduksjon til barnevern». I vekslingen mellom kurset og praksis ligger et
betydelig læringspotensiale. Studiets «hovedpraksis» på tjue uker er lagt til fjerde semester. Her består
hver arbeidsuke av fire vanlige arbeidsdager på praksisstedet, og en arbeidsdag som studiedag. Det
dreier seg om å utføre arbeidsoppgaver som er vanlige ved de ulike praksisstedene. Denne aktiviteten
foregår under veiledning av erfarne praktikere. Studentene har alltid en praktiker som sin veileder i
praksis. Veiledningen er regulert gjennom en egen praksiskontrakt, og forventes å være på minst to
timer i uka. Praksis vil nå ha tjuefire ukers varighet. De første fire ukene er lagt til andre semester, og
gjennomføres ved regelmessige aktiviteter sammen med brukere, fordelt over hele semesteret. Studiets
«hovedpraksis» på tjue uker er lagt til fjerde semester. Her består hver arbeidsuke av fire vanlige
arbeidsdager på praksisstedet, og en arbeidsdag som studiedag.
Pensumlesingen dreier seg om lese litteraturen som er knyttet til hvert enkelt kurs. Dette er
nødvendigvis en individuell aktivitet. Men utdanningen stimulerer studentene til å danne
kollokviegrupper som kan støtte deltakerne i deres arbeid med å tilegene seg kunnskapen i litteraturen
gjennom samtaler og diskusjoner.
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Skriftlige oppgaver er oftest knyttet til evaluering. Samtidig betoner vi det å skrive som en
læringsaktivitet i seg selv. Studentene må lese pensum, søke i databaser og bibliotek og samtale med
hverandre og evt. Veiledere (som i bachelorarbeidet). Den skriftlige produksjonen er dermed knyttet til
mange læringsformer og en viktig forutsetning for godt utbytte av studiene.
Denne kombinasjonen av mange ulike læringsformer, er tilpasset at vi driver en profesjonsutdanning.
Det er viktig for kompetanseutviklingen at praktiske aktiviteter (kommunikasjonstrening i
seminarer/grupper, praktisk arbeid og aktiviteter) har bred plass i studiet og kombineres med
tradisjonelle studieaktiviteter. En sentral utfordring for utdanningen er å legge til rette for at studentene
ser sammenhenger og utfordringer i forholdet mellom praksis i sosialt arbeid og den vitenskapelige
kunnskapen som ligger til grunn for yrkesutøvelsen.
Når det gjelder balansen mellom organiserte studieaktiviteter og studentenes eget arbeid som ikke er
organisert av oss, utgjøres nesten 60 % av arbeidstida av studentenes eget arbeid/uorganiserte
aktiviteter. De øvrige 40 % av akivitetene er organiserte undervisningsaktiviteter. Denne fordelingen er
alltid gjenstand for debatt og refleksjon. Men dette reflekterer at de organiserte studieaktivitetene er til
for å støtte opp under det sentrale i studentens daglige arbeid: Selvstendig arbeid med litteratur
skriftlige arbeider.

§ 2.2 (4): Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
Med infrastruktur menes egnede lokaler, utstyr, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, tilstrekkelige
og egnede IKT-ressurser, nettstøtte, egnet læringsplattform etc. som understøtter studentens læring og
læringsmiljø og den faglig ansattes undervisning og forskning og/eller kunstneriske utviklingsarbeid og faglige
utviklingsarbeid.

2.2 (4) a: Studiets innhold
Som en av sosialarbeiderutdanningene, er barnevern også å forstå som sosialt arbeid. Sosialt arbeid som
helhetlig fag er forankret i en global definisjon som har sin legitimitet i at den er vedtatt av
«International Federation of Soscial Workers» (IFSW). Den er slik formulert:
Sosialt arbeid er et praksisbasert yrke og en akademisk disiplin som fremmer sosial endring og
utvikling, sosialt samhold, myndiggjøring og frigjøring av mennesker. Prinsippene om sosial
rettferdighet, menneskerettigheter, kollektivt ansvar og respekt for mangfold er sentrale i sosialt
arbeid. På grunnlag av teorier i sosialt arbeid, andre samfunnsvitenskapelige disipliner,
humaniora og urfolkskunnskap involverer sosialt arbeid mennesker og strukturer for å møte
utfordringer i livet og styrke menneskers livskår.
Denne oppsummeringen av faget – som både praksisbasert yrke og akademisk disiplin – mener vi preger
vår utdanning. Den vektlegger utvikling av forskningsbasert kunnskap om barn, ungdom, deres familier
og barnevern som lovgivning, fag og offentlig tjeneste. Samtidig arbeider vi med å skape en best mulig
arena for studentene til å tilegne seg en kombinasjon av kunnskaper og ferdigheter om faget som setter
dem i stand til å møte yrkeslivets utfordringer. For å nå et slikt mål er det viktig å benytte mange, ulike
læringsformer. Vi kan skille mellom tre grunnformer: Lærerstyrte aktiviteter, studentenes eget
læringsarbeid og veiledet praksis. Forelesninger har fremdeles en sentral plass blant de lærerstyrte
aktivitetene. Og seminarer med støtte av lærere er også viktige her. I de siste årene har vi prøvd ut ulike
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IKT-baserte løsninger for forelesning og formidling av film eller ulike former for skriftlig materiale. Dette
er blitt lette å gjennomføre som følge av nye plattformer som f.eks. Canvas. Studentenes eget arbeid er
tilrettelagt slik at det varierer mellom lesing/selvstudium, kollokviegrupper og skriftlig oppgaveløsning.

2.2 (4) b: Studiets oppbygging
Studiet starter med «Dannelsessemesteret» som består av «Ex.Phil.» og «Ex.fac.». Deretter følger et
introduksjonskurs i barnevern på 15 stp. Så følger en introduksjon på 10 stp. til jusen. Gjennom hele
andre semester gjennomføres dessuten første del av praksis, som utgjør 5 stp. Andre studieår starter
med et 20 stp. kurs som lar studenten få oversikt over hvordan barnevern og sosialt arbeid utøves. I
samme semester gjennomføres en introduksjon på 10 stp. til samfunnsvitenskapelige
forskningsmetoder. I vårsemesteret i andre studieår følger studiets «hovedpraksis», som er kort
beskrevet ovenfor. Det femte semesteret drar veksler på studentenes praksiserfaringer når de gjennom
et 30 stp. kurs skal gå nærmere inn på fagområdet barnevern. Utdanningen avsluttes med tre 10 stp.
kurs. Det første vil være et valgfritt kurs, hvor studentene får tre alternativer: «Sosialt arbeid i skole og
lokalsamfunn. Fokus på forebygging og samfunnsarbeid», «Funksjonshemming og samfunn. Habilitering
og rehabilitering» og «Sosialt arbeid i flerkulturelt og internasjonalt perspektiv». Deretter følger et kurs i
«Tverrprofesjonell samarbeidslæring», før utdanningen avsluttes med en bacheloroppgave. Som en ser
har utdanningen en tydelig barnvernfaglig profil, hvor store kurs for barnevernfeltet har sentrale plasser
i hvert studieår.
De sentrale emnene i studiet utgjøres av fire kurs: Introduksjon til barnevern i 2. semester,
sosialarbeider – roller, relasjoner og metoder i 3. semester, praksis i andre og fjerde semester og
fordypning i barnevern i 5. semester. Dette utgjør 90 stp. Kursene er markert i tabellen nedenfor.
Tradisjonelt har bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid ved Nord universitet hatt mye
overlappende innhold/kurs i utdanningen. I den studieplanen som ligger til grunn for denne
reakkrediteringen er dette i større grad løst opp for å imøtekomme kravene i de ulike
retningslinjene som gjelder for utdanningene. Disse skillene kommer til uttrykk i følgende
punkter:
•
•

•

I Dannelsessemesteret vil det nå bli tilrettelagt noe mer særskilt innhold for hver av
profesjonsutdanningene.
Det tidligere introduksjonskurset i sosialt arbeid på 2. semester utgår, og erstattes av
nye innføringskurs i hhv. sosialt arbeid og barnevern. Kurset i sosialt arbeid er knyttet til
bachelor i sosialt arbeid, mens kurset om barnevern er knyttet til bachelor i barnevern.
I hht. forskriftene om utdanningene har vi laget ulike praksisopplegg for de to utdanningene.
Som nevnt ovenfor består dette i at det en praksisperiode i første studieår, der studentene
velger mellom to kurs på 5stp; enten praksis i sosiale relasjoner eller mentorskap i flerkulturell
kontekst. Hovedpraksisene i fjerde semester er delt i ulike kurs for hhv sosialt arbeid og
barnevern for å tilfredsstille forskriftenes krav til læringsutbytte for de to ulike studiene.

•

•

Fordypningen i barnevernarbeid på 30 stp. og fordypning i sosialt arbeid innenfor
velferdstjenestene på tredje studieår videreføres i den nye modellen – med unntak
av at studenter ved bachelor i sosialt arbeid ikke lenger kan velge mellom to
fordypninger.
Studentene ved begge utdanninger gis mulighet til å velge et emne på 10 stp. i sjette
semester. Her tilbys alle studenter ved de to utdanningene de samme fire valgfrie
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emnene.
De fellesemnene som videreføres er det meste av innholdet i Dannelsessemesteret, juskurset i
første studieår, kurset med tittelen «Sosialarbeider: Roller, relasjoner og metoder» på 30 stp. i
tredje semester og Tverrprofesjonell samarbeidslæring på sjette semester. Studentene står
også fritt til å velge problemstilling for sin bacheloroppgave.
Som Vedlegg 1 viser er læringsutbytter på programnivå ivaretatt for begge utdanninger i den
nye studiemodellen. For å sikre leseren oversikt, gjengis studiemodellen på ny nedenfor:
Studiemodell Bachelor i barnevern
Første år

Andre år

Høst
Vår (2.semester)
(1.semester)

Høst
(3.semester)

Vår
(4.semester)

Høst
Vår
(5.semester) (6.semester)

SAXXX:
Sosialarbeider;
roller,
relasjoner og
metoder (20
sp.)*

SAXXX:
Praksis

SA271S
Barnevern
fordypning
(30 sp.)*

EX150S:
Dannelsessemesteret
(30 sp.)

NYXXX:
Mentorska
p
i
fllerkulture
ll kontekst
(0
stp.)*
eller
NYXXX:
Praksis
i
sosiale
relasjoner
(0 stp.)

SAXXX: Introduksjon
til barnevern
(15 sp.)*

Tredje år

NYXXX: Mentorskap
i flerkulturell
kontekst (5 stp.)*
NYXXX: Praksis i
(5 stp.)*
RE120S: Introduks til
Jus (10 sp.)

barneve
rn (30
sp.)*

SAXXX:
Valgfitt emne
(Fire alt.)(10
sp.)
-Den sosiale
kroppen
-Sosialt arbeid
i skolen
unksjonshem
mede og
samfunn
-Sosialt arbeid
i et
flerkulturelt
perspektiv
SA270S:
Tverrprofesjonnell samarbeidslæring (10
sp)

ME118S:
Samf.vit.
metode (10
sp.)

SA205Ss:
Bacheloroppgave (10
stp.)

*: Disse merkede emnene utgjør de sentrale delene av studiet (Studietilsynsforskriften § 2-3 (4),
som skal ha førstekompetente ansatte som emneansvarlige.
2.2 (4) c: Infrastruktur
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Undervisningslokaler
Alle studiets kurs – unntatt praksis - er campusbaserte og knyttet til studiested Bodø. Forelesningene gis
i Nord universitets moderne undervisningsrom og auditorier. Fakultetets administrasjon i samarbeid
med studieprogramansvarlige eller emneansvarlige sørger for bestilling av egnete lokaler i forkant av
hvert semester.
Campus Bodø er utrustet både med separate seminarrom og mer åpne arealer med bord og stoler som
egner seg for gruppearbeid eller kollokvier. Videre finnes det lyse og trivelige lesesaler med
internettilgang. Dette er lokaler som alle er døgnåpne for studentene. I tillegg kan studentene også gjøre
bruk av en rekke friarealer og vrimlearealer samt studentsamskipnadens ulike kantiner på studiestedet.
Bibliotektjenester
Campus Bodø byr på et lyst og moderne bibliotek med godt utvalg av litteratur innenfor programmets
ulike fagfelter. Bibliotektjenesten er organisert med tanke på å betjene de ulike fagområdene som det
undervises i ved Nord universitet. Dette avspeiler seg blant annet i jevnlig kontakt mellom bibliotekarer
og fagmiljøene, og i opplæring av fagansatte og studenter i bruk av bibliotekets mange ulike tjenester.
Biblioteket tilbyr også studentene gode og attraktive lese- og arbeidsplasser. Her kan de arbeide alene
eller i grupper. De kan medbringe egne laptops som kan kobles til Nords trådløse nettverk, eller gjøre
bruk av bibliotekets stasjonære PCer. Blant de tjenestene som tilbys, er også veiledning,
brukeropplæring, og kurs i for eksempel litteratursøk og referansesystemer.
Administrativ støtte
Ved Campus Bodø finnes et servicetorg som er tilgjengelig via telefon, e-post eller personlig besøk.
Servicetorget bistår studentene med studentkort, studieavgift, sentralbordtjenester, og informasjon om
hvordan de kan finne frem til alle øvrige tjenester og administrative eller faglige enheter og ansatte ved
Nord. I tillegg kan studentene raskt finne frem til den mest etterspurte informasjon ved å gå inn på
Nords egen webside hvor blant annet også skjemaer og søknader og andre relevante dokumenter er lett
tilgjengelig.
På Fakultet for samfunnsvitenskap har studentene ved våre sosialarbeiderutdanninger støtte i en egen
studieveileder. Dette er en ressursperson med svært god kunnskap om masterstudiets faglige
oppbygging så vel som alle tilliggende prosessuelle forordninger og bestemmelser av administrativ
karakter som studentene etterspør opplysninger om. Dette er en funksjon med stor praktisk betydning
både for studentene og for fagstaben.
Våre studenter benytter seg også av studentsamskipnadens tilbud på blant annet studentbarnehage
eller studentboliger. Imidlertid er dette likevel blant mange av de tilbudene som studentene kan benytte
seg av etter behov.

Tekniske ressurser
IT-tjenesten er av vital betydning for studiet, og har ansvar for brukerstøtte, nettverksdrift, systemdrift,
utvikling og tilpassing. Dette er en tjeneste som gir brukerstøtte til studenter og ansatte via egen
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informasjonsside på Nords hjemmeside, eller via e-post eller telefon. Nord har full dekning av trådløst
nettverk i alle bygg.
Nord universitet benytter Canvas som kommunikasjonsverktøy mellom studenter og forelesere, og
mellom studentene seg imellom. Her legges det ut relevant informasjon, blant annet i form av
programmer i forkant av hver undervisningssamling, forelesningsnotater og annet anvendt
undervisningsmateriale. Canvas har erstattet det tidligere Fronter som lærings- og
kommunikasjonskanal, og får god evaluering av studentene.
Alle som er registrerte studenter ved Nord universitet får automatisk tildelt en e-post-adresse, men kan
også velge å oppgi en selvdefinert adresse som kontaktadresse. Med studentkortet kan studentene gjøre
bruk av universitetets multifunksjonsmaskiner gjennom en sentral ordning for kopiering, utskrift og
skanning.
For øvrig er www.nord.no en viktig informasjonsportal for studentene der de kan finne oversikt over alle
typer aktiviteter og alle planer og prosedyrer knyttet til studier, undervisning og eksamener, samt alle
relevante reglementer og forskrifter. Videre har studentene gratis tilgang til Office 365 medfølgende en
stor programpakke. I tillegg kan de installere de fleste programmer som normalt sett brukes som
elektronisk arbeidsverktøy ved universiteter. Nord universitet har lisensavtaler for programvarer for
studenter og ansatte som gir rett til bruk både på universitetets datamaskiner og private maskiner.

Studentenes arbeidsforhold og læringsmiljø
Studentene ved bachelor i sosialt arbeid er heltidsstudenter, og kan benytte seg av et helt spekter av
fasiliteter som tilrettelegger for gode arbeidsforhold under studiet.
Følgende kjennetegner studentenes arbeidsforhold og læringsmiljø ved Campus Bodø:
• Utdanningen er arbeidsintensiv med veksling mellom forelesninger, gruppearbeid,
plenumsdiskusjoner og andre undervisningsformer. Samtidig brukes det også tid på å håndtere
mange av de faglige spørsmålene og utfordringene studentene støter på som brukere av de tekniske
hjelpemidlene og IKT-løsningene som er tilgjengelige.
• I løpet av utdanningen gjøres det også bruk av studieveileder og andre relevante administrative
ressurser til generell informasjon i plenum eller til enkeltstudenter med spesielle praktiske behov
eller egne spørsmål og utfordringer.
• Det legges opp til høy grad av involvering fra studentene side. Det er en betingelse for god læring.
Gode diskusjoner om fagfeltet bidrar til å teoriers potensielle anvendbarhet og eventuelle betydning
for praksis.
• Valg av tillitsperson for studentene skjer bidrar til godt samarbeid mellom fagpersonell,
administrasjon og studentgruppen. Dette skjer årlig i løpet av studiet.
• Gjennom undervisningen og via Canvas forsøkes det å legge til rette for en åpen linje inn til
fagstaben. Terskelen for å ta kontakt med program- eller emneansvarlig og studieveileder skal være
lav. Responstiden skal være kort, og studentene skal oppleve at de får adekvate svar og den hjelp og
bistand de behøver.
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§ 2.2 (5): Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet
for studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
• Oversikt over alle undervisnings-, lærings- og vurderingsformer som skal benyttes
• Begrunnelse for hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og vurderingsform er valgt, og for
hvordan disse formene gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet.
• Beskrivelse av hvordan fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen

2.2 (5) a: Undervisnings- og læringsformer
Følgende former for undervisning og læring benyttes ved Bachelor i barnevern:
➢
➢
➢
➢
➢

Forelesninger
Gruppearbeid
Plenumsdiskusjoner
Veiledet praksis
Veiledet bacheloroppgave

Følgende vurderingsformer benyttes ved Bachelor i barnevern:

➢ Obligatorisk deltakelse (OD), oftest knyttet til seminardeltakelse
➢ Skriftlige oppgaver (AK)
➢ Mappeevaluering (MA) (Dannelsessemesteret og praksis i sosiale relasjoner/mentorskap i
flerkultuell kontekst)
➢ Skriftlig skoleksamen (SK) (forekommer i flere kurs)
➢ Hjemmeeksamen (HJ) (forekommer i flere kurs)
➢ Muntlig eksamen (MU) (forekommer i flere kurs)
➢ Praksis (PR)

2.2 (5) b: Begrunnelse for de undervisnings-, lærings- og vurderingsformer som er valgt.
Forskrift om nasjonal retninglinje barnevernspedagogutdanningen § 16 vektlegger at studiet skal utvikle såvel
kunnskaper som ferdigheter og generell kompetanse, basert på teori og praksis fra egne og beslektede
fagområder. Paragrafen understreker også den betydningen kritisk refleksjon har for fag og fagutøvelse.
Et sentralt poeng i denne paragrafen er at utdanningen skal ha en progresjon. Denne er oppsummert slik:
Utdanningen skal 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 og læringsarenaer utfyller hverandre
gjennom utdanningsløpet. Faglig progresjon forutsetter at studenten bygger kompetanse fra generell mot
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spesialisert kompetanse.

.
En slik oppbygging er gjennomført hos oss. Den er kanskje tydeligst å se i det som er «de sentrale delene
av studiet» (Studietilsynsforskriften § 2-3 (4). Den første delen er kurset «Introduksjon til barnevern»
som gir kjennskap til «sentrale rammer og problemområder i faget». Den neste delen er kurset
«Sosialarbeider: Roller, relasjoner og metoder», hvor kunnskap «om spesifikke fagområder og trening i
ulike ferdigheter og konkrete metodiske tilnærminger» står i fokus. Dette videreføres også i praksis, hvor
studentene spesifikt arbeider med «konkrete metodiske tilnærminger». I tredje studieår er studentenes
utfordring å kunne «beherske å reflektere kritisk over egen profesjon og profesjonsutøvelse». Her er
kurset om "Fordypning i barnevern" helst sentralt.
Studentenes ferdigheter utvikles også innen rammen av en slik progresjon. I Dannelsessemesteret
gjennomføres kommunikasjonsseminarer som setter arbeid i relasjoner på dagsorden. Dette følges opp i
andre studieår gjennom mer krevende trening gjennom seminarer, praksisforberedelse og
gjennomføring av praksis. Til slutt anvendes praksiserfaringene i kommunikasjonstrening i seminarer
knyttet til kurset «Sosialt arbeid i velferdstjenestene». En annen ferdighet er skriftlig kommunikasjon
som oppøves gjennom ulike steg fra tekstanalyser i dannelsessemesteret, via oppgaveskriving i andre
studieår i så vel kurs som refleksjonstekster i praksis, til studentene til slutt skriver sin bacheloroppgave.
Disse løpene sikrer varierte ferdigheter som kan utvikles i møte med stadig mer krevende oppgaver.
Som vi har vist ovenfor (s. 18-19) benytter studiet mange undervisnings- og
trenings/øvingsformer. Disse er – som nevnt - valgt ut fra at de er hensiktsmessige for en
profesjonsutdanning. Likevel må et studium som legger vekt på brukermedvirkning, og refleksiv
dialog med brukere også være lydhør for studentenes meninger om hvilke undervisningsformer
de mener fungerer godt. Informasjon fra Studiebarometeret tyder på at studentene mener at
praksis, seminarer og casearbeid gir bedre læring enn forelesninger. Lærerkollegiet søker å
imøtekomme dette i sitt arbeid med undervisningen ved å bestrebe seg på en åpenhet mot nye
læringsformer. Det er imidlertid mange utfordringer knyttet til ressurstilgang (arbeidskapasitet
i staben), hvilken økonomi som er tilgjengelig for studiene, og hva en faglig ser som pedagogisk
hensiktsmessig, som påvirker hvilke valg vi kan gjøre.
En sentral læringsform i studiet er praksis. Her forventes Nord universitet å imøtekomme
krav i «Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger», hvor § 3 om
praksisstudier er særlig vesentlig. Her stilles krav til praksisplassenes faglige relevans, vår
oppfølging og vår kunnskap om hva «praksistilbydernes» problemstillinger. Videre beskrives
tilbydernes ansvar gjennom oppfølging av studenten. Nord universitet har et team av faglige
og administrativt ansatte som ivaretar kontakt med praksistilbyderne, og vurderer deres
tilbud av læresituasjoner, og veilederes kompetanse. Vi har også – slik det framgår av CV’er
og på andre måter – et lærerkollegium med yrkeserfaringer fra ulike typer av praksissteder.
Hele kollegiet deltar i oppfølging av studenter i praksis, og bruker sine faglige kunnskaper og
yrkeserfaringer i vurderinger av kvaliteten på praksistilbudet som den enkelte student
møter. Gjennom praksisbesøk og oppfølgingssamtale ivaretas og utvikles denne
kunnskapen, samtidig som møtene bidrar til utvikling av praksistilbyder og lokal veileders
kompetanse for dette arbeidet. Denne forskriften, som er ny og trer i kraft fra studieåret
2020/2021, forutsetter også at praksisveiledere normalt skal være «av samme profesjon
som den som blir veiledet». Dette legger vi vekt på, selv om det unntaksvis vil være faglige
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og praktiske grunner til at andre enn sosialarbeidere veileder våre studenter. Slike veiledere
må uansett imøtekomme kravet om å ha «relevant» faglig kunnskap. Forskriftet krever også
at veiledere «bør som regel ha formell veiledningskompetanse». Nord universitet har
allerede tatt grep for å imøtekomme dette kravet. Vi gjennomfører hvert år to
veiledningsutdanninger ved FSV som også kvalifiserer praksisveiledere. Det vil likevel ta tid
før alle veiledere har slik kompetanse. Dette henger for det første sammen med at det alltid
er store utskiftninger i veilederkorpset fordi praksistilbyderne ikke kan tilby like mange
plasser hvert år. Dessuten varierer det fra år til år hvilke praksistilbydere vi kan bruke ut fra
antall studenter og studentenes behov og ønsker. I tillegg har vi erfaringer for at veiledere
sjelden vil forplikte seg til å ha denne rollen over mange år. I sum fører dette til at det er
krevende å oppnå den stabilitet i veilederkorpset som legger grunnlag for at vi kan
opparbeide et høyt antall formelt kompetente veiledere. Forskriftet forutsetter også at
utdanningsinstitusjonene skal inngå samarbeidsavtaler med praksistilbyderne. Nord
universitet har arbeidet for å få til slike avtaler med praksistilbyderne gjennom flere år. De
få avtalene som finnes oppfyller ikke kravene som stilles i forskriften. Fakultetet vil heller
ikke klare å få slike avtaler på plass innen denne akkrediteringen skal behandles i
universitetets organer. Årsaken er at forskriften og kravet er relativt nytt, og at det å
forhandle frem det antallet praksisavtaler som er nødvendige for å sikre opp mot 150
praksisplasser vil være tidkrevende i det store geografiske området Nord universitet dekker.
Dette arbeidet har likevel høy prioritet hos oss, og vil ventelig kunne løses i løpet av et år. Se
nærmere redegjørelse for fremdriften i dette arbeidet under punkt 2-2 (8).
Også «Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning» kap. 6 regulerer
denne delen av utdanningen. Her stilles det krav om at praksis skal utgjøre 24 uker i løpet av
studiet, og at praksissituasjonene skal være autentisk, og bør utføres med utsatte barn, unge
og/eller deres familier. Videre heter det at:
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.

Som det framgår av oversikten over studiet (se s. xx) har vi løst dette ved å ha en
praksisperiode på fire uker i andre semester. Studentene kan her velge mellom praksis i
sosiale relasjoner og mentorskap i flerkulturell kontekst. Begge praksisemner fokuserer på
grunnleggende ferdighetstrening i relasjoner og kommunikasjon med deltakere som er barn,
unge, voksne eller eldre, men med hvert sitt fokus på hhv sosial deltakelse og barrierer for
deltakelse og den flerkulturelle konteksten. Studentene må i tillegg til praksisen som
innebærer minst 20 regelmessige møter med en deltaker, gjennomføre et mappearbeid
gjennom praksisperioden som består av refleksjonsarbeider, og delta i veiledning med
faglærer fra universitetet.
Hovedpraksis er lagt til studiets fjerde semester. Her representerer forskriften en
konkretsering av innholdet i praksis i forhold til hva som har vært vanlig fram til nå.
Praksisplassene skal fra studieåret 2020/2021 knyttes sterkere til det offentlige barnevernets
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institusjoner. Dette vil vi følge opp, og vil bruke samarbeidsavtaler med institusjonene som
redkskap for å sikre det volum og den kvalitet som er nødvendig for at
praksisgjennomføringen skal møte kravene i forskriften. Vår praksisgjennomføring er forøvrig vel
tilrettelagt og systematisk drevet i et tett samarbeid mellom fagansvarlige og administrasjon, Det er i
løpet av det siste året blitt gjort et omfattende arbeid med å systematisere og skriftliggjøre rutiner og
informasjon tilknyttet praksisgjennomføring, både til studenter, faglærere og
praksisveiledere. Praksisstudiene i fjerde semester er regulert av et nytt praksisreglement fra høsten
2019 (Se vedlegg XX). Som varslet i innledningen til det reviderte reglementet, vil reglementet igjen
bli revidert før studiestart høsten 20 for studenter som følger ny studieplan. I dette nye reglementet
vil også regler for gjennomføring av praksis i andre semester inkluderesDet er løpende
skikkethetsvurdering ved studiet, med særlig vekt på skikkethet i forbindelse med
praksisgjennomføringen. Før den veiledede praksisen i fjerde semester, informeres også
praksisveiledere om skikkethetsvurderingen, og de oppfordres til å melde inn bekymring eller tvil. For
tiden er en av de praksisansvarlige skikkethetsansvarlig ved fakultetet, mens en annen medarbeider,
knyttet til praksis er medlem av Nord universitets skikkethetsutvalgskikkethetsnemd.

Barnevernspedagogstudentene ved Nord universitet vil normalt ikke ha ekstra utgifter
knyttet til praksisdeltakelsen, slik det også forutsettes i «Forskrift om egenbetaling ved
universiteter og høyskoler». Nord universitet har også egne «Retningslinjer for økonomisk
tilskudd til studenter som gjennomfører praksisstudier ved Nord universitet» som FSV er
forpliktet på. Når vi likevel bruker ordet «normalt» ikke ha ekstra utgifter, henger dette
sammen med at de dekningsgrensene som framgår av reglementet ikke alltid er
tilstrekkelige. Dessuten har vi også har studenter i utenlandspraksis. Disse får dekket utgifter
til læremidler, men er selv ansvarlige for reise-, bo- og levekostnader. Lånekassen gir etter
søknad støtte til slike utgifter ved utenlandsopphold.
Vurderingsformene som er valgt til studiets ulike emner er begrunnet i hvordan vi mener
formen best kan støtte opp under studentens tilegning av emnets innhold, og hvordan
studentenes faglige progresjon kan måles/synliggjøres. I emner hvor konkrete kunnskaper
om ulike forhold har stor vekt, vil skoleeksamen kunne fungere som en hensiktsmessig
vurderingsform gjennom hele studiet. I emner hvor studentenes evne til å reflektere
systematisk mellom teori, etiske spørsmål og case/erfaringer, kan hjemmeeksamen,
mappeevaluering og oppgaver fungere godt. Muntlige eksamener kan både bidra til å sikre
kvalitet på vurderinger av oppgaver/hjemmeeksamener. Samtidig har alle vurderingsformene
trekk som knytter dem til ulike oppgaver og situasjoner i et vanlig arbeidsliv. De er dermed i
seg selv relevante som læringsarenaer.

Bacheloroppgaven er på 10 studiepoeng, og studenten har rett på 5 timer veiledning. Når
besvarelsen leveres individuelt, skal den være på omtrent 25 sider. Dersom det er en gruppe av
studenter som står sammen om oppgaven, skal den være på rundt 35 sider. I dette emnet
inngår også undervisning i hvordan en slik oppgave skrives. Studentene velger fritt hva de vil
skrive om, men de gis gjerne råd om å bruke erfaringer og kunnskaper de har utviklet gjennom
praksisdelen av utdanningen. Vurderingen av oppgaven tar primært utgangspunkt i hvordan
læringsutbyttet avspeiles i innholdets metodiske, teoretiske og analytiske kvaliteter. I tillegg
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vektlegges hvordan studenten mestrer håndteringen av kontekstuelle, empiriske utfordringer.
Det siste kan også være målestokk for hvilken læring og kompetanse studenten tar med seg
videre i yrkeslivet.
I NOKUT’s rapport etter tilsyn med bl.a. vår bachelor i barnevern, ble det pekt på at vi burde
vurdere å utvide bacheloroppgaven for å styrke FoUs plass i studieopplegget. Det har vi valgt å
ikke følge i vår nye studiemodell. Vi bestrider ikke behovet for å styrke FoU i utdanningen. Men
behovet for å gi rom for faglig utvikling på flere områder, gjorde det vanskelig å gjøre en slik
prioritering. FoU styrkingen har vi valgt å gjennomføre på andre måter. Et virkemiddel er
flyttningen av kurset i samfunsvitenskapelig metode til tredje semester. På den måten styrkes
forbindelsen mellom innholdet i dannelsessemesteret og perspektivene i dette kurset. Det
legger også et perspektiv for studentene også i møte med praksis. De får forutsetninger for å
tenke vitenskapelig om sine møter med arbeidsvirkeligheten. Vitenskapsteori og
forskningsmetode er også redskaper for en systematisk tilnærming til praksis. Ved å innføre
dette kurset såvidt tidlig, styrker vi også studentene i å kunne nyttiggjøre seg den
vitenskapelige litteraturen på pensumlistene bedre.

2.2 (5) c: Studentenes aktive rolle i læringsprosessen
Studiets undervisnings- og læringsformer varierer i karakter og innhold mellom studiets ulike
emner. Forelesningene har i hovedsak innhold som enten har karakter av 1) gjennomgang av
emnenes teoretiske fundamenter, 2) teoretisk-analytiske perspektiver på ett eller flere
beslektete fenomener, og 3) formidling av forskningsbasert kunnskap om emnet. Dette er
naturlig nok ikke tre gjensidig utelukkende kategorier. Imidlertid kan én forelesning om
f.eks. omsorgssvikt være innrettet mot den teoretiske diskursen rundt fenomenet, en annen
om hvordan et eller flere eksempler på slike problemer kan forklares, mens en tredje
forelesning kan basere seg på foreleserens eget forskningsarbeid knyttet til temaet. En
fjerde form for forelesning kan gis av fagpersoner som sitter i stillinger hvor de har ansvar
innenfor emnets praksisfelt. Uavhengig av forelesningenes form og innhold inviteres det til
aktiv dialog mellom foreleser og studentene. Slike dialoger kan ha utgangspunkt i alt fra
oppklarende spørsmål fra studentenes side, til direkte spørsmål fra foreleser til studentene.
Først og fremst er det imidlertid studentenes evner og muligheter til å relatere temaer og
teorier til egen praksis som bidrar til engasjerte diskusjoner og refleksjoner underveis i
forelesningene. Dette kan til tider medføre at forelesningene tar en annen retning eller blir
penset inn på andre spor enn hva foreleser opprinnelig hadde tenkt, men som studentene
selv ønsker å forfølge.
Gruppearbeid brukes i sammenheng med forelesninger der det for eksempel er ønskelig å
knytte teori til praksis, eller der det skal utarbeides forslag til svar på gitte spørsmål, eller
også der studentene diskuterer oppgaver og problemstillinger knyttet til
eksamensforberedelse, skriftlige oppgaver eller arbeid med bacheloroppgave.
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Plenumsdiskusjoner er også en del av vårt pedagogiske opplegg. De bidrar til å
kontekstualisere forelesningenes tematikk. Slike diskusjoner er knyttet til det vi ovenfor
har beskrevet som at vi forsøker å gjøre forelesningene dialogiske. Dette lykkes rimeligvis
best i mindre klasser som det også hender at vi har. Men det kan også lykkes i større
forsamlinger ved f.eks. bruk av applikasjoner som gjør at spørsmål og kommentarer kan gis
anonymt til lærer. På den måten kommer en rundt vanskene mange kan ha med å ta ordet
i store forsamlinger.
Seminarer. Utover gruppearbeid og plenumsdiskusjoner aktiviseres studentene gjennom
kreativt engasjement i ulike former for problemløsnings- og refleksjonsprosesser i seminarer.
Disse foregår oftest ved at studentene i plenum presenteres for et tema, et case eller en
konkret problemstilling. Deretter går de i mindre grupper for å drøfte oppgavene nærmere. I
arbeidet med oppgaven har de gjerne støtte av en seminarlærer som bidrar i
gruppediskusjonene. Disse seminarene avsluttes med en plumssamling, hvor gruppene
enten presenterer noe som er produsert i gruppediskusjon, eller referer synspunkter fra
samtalene. Slike «input» blir grunnlaget for avsluttende plenumsdiskusjoner.
En litt annerledes seminarform er kommunikasjonsseminarer, som er presentert tidligere i
dokumentet. Her kan studentene f.eks. enten presenteres for et case med faglige
relasjonsutfordringer, eller selv har forberedt et case, basert på deres erfaringer fra
praksisperioden. Gjennom en systematisk metodisk prosess bearbeides problemstillingene i
gruppesamtalen, før en avsluttende oppsummering i gruppa.
Studentens praksisdeltakelse innebærer at studenten har selvstendige arbeidsoppgaver i
samhandling med brukere og samarbeidspartnere i virkelige arbeidssituasjoner. Læringen
skjer både ved studentens egen refleksjon over samhandlingen i praksis, og gjennom
veiledningen studenten mottar. I den første og kortere praksisperioden gis denne
veiledningen av faglærere. I den lange praksisperioden i fjerde semester, gis veiledning
primært av veileder ansatt ved praksisstedet. Dessuten gir faglærer fra universitetet
veiledning gjennom sin kontakt med studenten gjennom praksisperioden.
Til bacheloroppgaven på 10 studiepoeng har studenten krav på 5 timer med veiledning.
Denne veiledningen er basert på studentens innspill, og presenterte progresjon i sitt arbeid.
Veiledningen bør ha en form som ligner den typen veiledning studenten selv skal utøve i
møte med sine kolleger i arbeidslivet. Samtidig som den hjelper studenten videre i arbeidet
med oppgaven, gir det studenten erfaringer med rollen det er å motta veiledning, og
hvordan man som bruker av veiledning kan bidra til at den får best mulig kvalitet.
Variasjonen i undervisningsformer som benyttes i dette bachelorprogrammet bidrar også til
at studentene kan bli godt kjente med hverandre. Dette er av betydning for læringsutbyttet
siden mange av formene betinger tillit mellom studenten for å fungere godt i studiet. For
lærere ved studiet er viktig at selv blir kjente med studentene, og kan bidra til et tillitsfullt
klassemiljø som blir en god læringsarena.
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§ 2.2 (6): Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid.
Bestemmelsen stiller krav til tydelig sammenheng mellom studietilbudet og forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid, i tråd med kravet i § 1-3 a) i universitets- og høyskoleloven.

Barnevern er et flerfaglig fagfelt der begrunnete avgrensninger og prioriteringer, samt fagstabens
samlede kompetanse og sammensatte forskningsinteresser alltid vil være avgjørende for hvordan
utdanningens faglige profil tar form. Bachelor i barnevern er et samfunnsvitenskapelig basert studium
med vekt på sosialt arbeid som fag og praksis, noe som er betinget av klare og begrunnede koblinger til
disipliner som sosiologi, psykologi, jus og antropologi. Det sistnevnte er ikke minst relevant i lys av at
praksisfeltet i har et flerkulturelt preg.
Koblingene til forskning og faglig utviklingsarbeid avspeiles på den ene siden gjennom en løpende
overvåking av relevant kunnskapsproduksjon, så vel nasjonalt som internasjonalt. På den andre siden
har disse koblingene forankring i fagstabens egen forskning og det utviklingsarbeidet som drives
innenfor de ulike emnene.
Ved siden av innføring i kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode, gir de øvrige emnene
innføringer på i de ulike fagene som inngår i de flerfaglige innholdet i sosialt arbeid. Samtidig har
emnene viktige elementer av å vise hvordan fagene henger sammen innen rammen av barnevernet, og
hvilke faglige dilemmaer og utfordringer som reiser seg i slikt samspill. Pensumlitteraturen er en
blanding av lærebøker, vitenskapelige antologier og forskningsartikler. Deler av denne litteraturen er
produsert av fagstaben ved Fakultet for samfunnsvitenskap.
Bacheloroppgaven utgjør naturlig nok en egen kobling til forskning og faglig utvikling. Den er i seg selv en
oppgave som forutsetter kunnskap om forskningsmetodikk, teoretisk innsikt og evne til faglig drøfting og
analyse. I arbeidet med bacheloroppgaven mottar for øvrig studentene veiledning fra fagstaben omkring
de problemstillingene studentene har valgt å arbeide med. Fordelingen av dette veiledningsansvaret
gjennomføres slik at ansatte får veilede på de områdene de er forskere på, så langt dette er mulig. Dette
bidrar også til en direkte kobling mellom aktuell forskning og studentenes kompetanseutvikling.
Koblingen til forskning og faglig utviklingsarbeid vektlegges for øvrig både som et gode og en
nødvendighet for barnevernspedagoger. Evnen til å behandle informasjon og innhente ny kunnskap
forutsetter et minimum av forskningskompetanse og en skolering i leting etter og bruk av relevante
forskningsresultater.

§ 2.2 (7): Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Bachelor i barnevern er et norskspråklig studium som er tilrettelagt for en studentgruppe som vil tilegne
seg kompetanse som av teoretisk og anvendelig art, som gir kvalifikasjoner for å arbeide med sosiale
problemer i mange og ulike offentlige og private organisasjoner. Ettersom barnevern er et bredt og stort
internasjonalt fagområde, er det også viktig at undervisningen og pensumet avspeiler dette. Slik sett
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ligger det i dette fagfeltets egen natur at studiet må legges opp etter veiledningen i denne paragrafen (§
2.2 (7)) der det stilles krav om at studietilbudet settes i en internasjonal kontekst og at studentene på
denne måten eksponeres for flere ulike perspektiver.
Fakultetet er nå i ferd med å ansette lærere med annen landbakgrunn enn norsk. Dette vil
styrke studiets internasjonale forankring. Samtidig vil studiene som følger av ny studiemodell ha
høyere innslag av internasjonal litteratur på pensumlistene. Dette forutsetter at våre norske
forelesere evner å sette kunnskaper på sine felt inn i en internasjonal kontekst. Likevel kan ikke
forelesninger gi studentene den samme erfaring med ulike faglige tilnærminger som
internasjonal praksis, eller det å gjennomføre deler av studiet i utlandet kan. Derfor er
internasjonale samarbeidsavtaler og ulike former for nettverkssamarbeid viktig for å kunne
tilrettelegge for at en del av studentene får internasjonale erfaringer som del av sin utdanning.
Under denne paragrafen stilles også krav til at ordninger for internasjonalisering skal tilpasses studiets
omfang og egenart. Like mye som det skal legges vekt på studiets egenart, må også studentenes egenart
være en del av denne vurderingen. Dette redegjøres det nærmere for under neste punkt.

§ 2.2 (8): Studietilbud som fører fram til en grad skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal værefaglig relevant.
Bestemmelsen innebærer at institusjonen skal sikre at studenter ved alle studietilbud som fører fram til en grad, kan
tilbys utvekslingsopphold gjennom oppdaterte og bindende avtaler, og at relevansen av utvekslingsoppholdet er
sikret av studietilbudets fagmiljø.

Følgende kjennetegn er vanlige blant normalstudentene som gjennomfører vår 180 ECTS Bachelor i
barnevern:
1) de har forskjellig bakgrunn både med hensyn til formal- og realkompetanse
2) de ønsker seg en utdannelse som gjør dem i stand til å mestre oppgaver de møter i feltet sosialt
arbeid. Studiet må være praksisrelevant.
3) de lever liv hvor de har jobb ved siden av studiet, og noen har sosiale forpliktelser eller
omsorgsoppgaver i forhold til familie.
4) de følger et norskspråklig program og ønsker seg minst mulig grad av engelskspråklig litteratur
Vi har gjennom årene erfart at antallet heltidsstudenter som faktisk er det, er blitt lavere.
Deres egne vurderinger av i hvilken grad det er mulig eller ønskelig for dem å oppholde seg i
utlandet i deler av studiet er i stor grad at dette er vanskelig. Vi erfarer også at skepsisen til
engelskspråklig faglitteratur er betydelig. Dette ser vi som en utfordring, som best kan møtes
med å velge engelskspråklige pensumbidrag med omhu, slik at vi sikrer høy kvalitet og relevans
på disse bidragene. Samtidig ser vi at mye interesse for internasjonale studier kan vinnes ved
gode nettverksforbindelser, langsiktig planlegging, tett samarbeid med universitetets
internasjonale kontor og tydelige rutiner rundt studier i utlandet kan øke interessen for dette.
Vi legger til rette for studentutveksling i selve studiemodellen ved at vi definerer tredje
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semester som semesteret vi anbefaler at studentene kan erstatte vårt kurs med et eller flere
kurs med tilsvarende faglig innhold fra andre universiteter. Dette semesteret er valgt ut fra at
kurset «Sosialt arbeid, roller og relasjoner» har et innhold som i mindre grad enn andre kurs er
knyttet til norsk kontekst. Det handler om innhold i faget som de fleste institusjoner som
underviser i sosialt arbeid gir kurs i. Vi vurderer forøvrig kursene studentene tilbys eller ønsker
å ta ved utenlandske institusjoner opp mot LUB-ene som gjelder for vårt kurs i samme
semester, og tar stilling til relevans før studentene kan starte disse kursene. I noen avtaler
henvises studentene til bestemte kurs som vi på forhånd har vurdert som egnede. Studentene
oppfordres også til å gjennomføre praksisdelen av utdanningen i utlandet. Også her vil vi
vurdere informasjonen om praksisinnhold opp mot våre LUB-er for praksis for å sikre god
kvalitet på hver enkelt students gjennomføring av praksis i utlandet.
Nord universitet og FSV har – som vi kommer tilbake til nedenfor – en rekke
samarbeidsavtaler med ulike universiteter og høyskoler rundt om i verden. Når våre
studenter skal ta utdanningssemester eller praksis i utlandet, foretrekker vi at dette
gjennomføres i tilknytning til disse samarbeidsavtalene.
Når det gjelder det reelle utvekslingstilbudet, så har FSV flere avtaler med utenlandske
universiteter (både bilaterale avtaler, Erasmus+ osv) som også studentene på bachelor i
sosialt arbeid kan benytte seg av. Noen av disse er:
•

•
•
•
•
•
•

Gjennom nettverket Thematic Network of Social Work within University of the Arctic
(TNSWUA) har studenter mulighet til praksisstudium og gjennomføre kurs ved
universiteter i Canada, USA (Alaska og California), Russland (Arhkhangelsk), Sverige og
Danmark.
Mittuniversitetet i Sverige er en ny samarbeidspartner som både kan gi muligheter for
studieopphold, lærerutveksling og praksisplasser.
Absalon College, Avdeling Roskilde, Danmark. Mulighet for studieopphold, lærerutveksling
og praksisplasser.
Vårt samarbeid med Chongqinguniversitetet åpner også for muligheter til studieopphold i
Kina.
Christ University i Bangalore, India er også en samarbeidspartner som vi både utveklser
forelesninger med (Skype), og har praksisplasser hos.
Augsburg University i Minneapolis/St.Paul har gitt både praksisplasser og kurstilbud til
våre studenter på bachelor.
TESWERG (Transnational Education and Research group). Dette nettverket er- som
navnet indikerer opptatt av forskning på sosialarbeiderutdanninger. Nettverket kan også
åpne for samarbeid omkring praksisutveksling og utdanningsutveksling.

Vi er for tiden i dialoger med flere universiteter som kan være aktuelle samarbeidspartnere:
•
•
•
•

UC Leuven-Limburg
University of the Basque Country
University of Warsaw
West University of Timisoara

Vi har også avtale to institusjoner i Afrika (ikke universitet) som tilbyr praksisplasser:
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•
•

Loavsoa, cross cultural competence center, Antsirabe på Madagaskar
Tumaini Home, barnehjem, Mto Wa Mbu , region Arusha I Tanzania

Når det gjelder avtaler om utveksling av emner, har vi foreløpig bare avtale om utveksling av et
kurs i utlandet. Det dreier seg om «Children at risk» (30 ECTS) ved Absalon professionshøjskolen
i Roskilde, Danmark. Dette kurset kan våre studenter kan ta i sitt tredje semester. Samtidig er
det slik at vi bistår enkeltstudenter med vurdering av kurs ved universiteter vi samarbeider med
og forsøker å legge til rette for at utreisende studenter får et tilbud som passer inn i vår
gradsoppbygging. I tillegg har Fakultet for samfunnsvitenskap en rekke samarbeidsavtaler med
ulike universiteter. Disse avtalene utgjør en infrastruktur som kan anvendes i ytterligere
utvikling av tilbud.
Det jobbes dessuten det kontinuerlig med å etablere gode utvekslingsavtaler for våre studenter,
gjennom møter med samarbeidsinstitusjoner med det formål å utvide allerede eksisterende avtaler og
deltakelse på store nettverksmøter og konferanser som European Association for International
Education (EAIE).

§ 2.2 (8): For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon
og praksissted
Praksis er en sentral del av utdanningen. Den skal gi kompetanse til å være profesjonsutøvere som «kan
identifisere behov og gi rett hjelp til rett tid til barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner», slik det
står i «Forskriftet om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanningen», § 2. Dette forutsetter
både kunnskaper og ferdigheter. Ferdighetene oppøves gjennom simulering og trening i undervisningen
ved universitetet. Men det er avgjørende for kvaliteten på denne delen av utdanningen at studentene
gis erfaringer fra reelle arbeidssituasjoner, slik de gjør gjennom praksis. Det er også viktig at denne
praksisen er veiledet av kompetente veiledere.
Bachelor i barnevern har hatt studenter i praksis i 20 uker i fjerde semester i snart tretti år, og har alltid
klart å skaffet avtale om praksisplasser til alle studenter, men stort sett ved kortsiktige avtaler for ett og
ett år. Oversikt over prakssiteder er vedlagt søknaden. Det har også foreligget noen lengre overordnede
avtaler. All praksisutplassering er også forankret i en konkret avtale mellom veileder/praksissted og
student. Studiet har i tillegg overordnede avtaler om praksisplasser med noen få, større arbeidsgivere.
Arbeidet med å skaffe avtaler med samtlige institusjoner er igangsatt. Det er dialog med noen større
aktører som Bodø kommune og Nordlandssykehuset, og utforming av mal for overordnet avtale er
igangsatt. For det nye praksisemnet mentorskap i flerkulturell kontekst er det allerede et etablert
samarbeid med Østbyen skole om mentorskap for barn, og det er etablert kontakt med en skole til med
mål om å få en avtale i løpet av våren. For rekruttering av deltakere/brukere til emnet praksis i sosiale
relasjoner er det etablert dialog med Bodø kommune, og det skal ble avholdt møte mellom fagansvarlig
for praksis og representanter fra HR, Familieenheten (organisert under Oppvekst og kultur) og Helse og
omsorg i Bodø kommune 02.03.20 for å utrede dette samarbeidet videre. Det ble i møte enighet om å
signere en avtale om samarbeid om praksis i sosiale relasjoner. Denne er under utarbeidelse, og vil bli
signert av dekan og kommunaldirektør for helse og omsorg og kommunaldirektør for oppvekst og familie i Bodø
kommune. Arbeidet med å etablere avtaler vil fortsette gjennom våren 2020. Som konsekvens av
implementeringen av kravene i ny forskrift om rammeplan, har vi som beskrevet tidligere valgt å
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utforme egne kurs i hovedpraksisperioden i fjerde semester for hhv sosialt arbeid og barnevern. Kravene
til praksisens innhold og læringsutbytte gjør også at vi må gjøre en revurdering av praksisplassenes
relevans, og gjøre tydelige avtaler om hvilke praksisplasser som kan tilbys studenter hhv ved sosialt
arbeid og barnevern. Dette er derfor en vurdering som nå gjøres i arbeidet med å etablere avtaler med
praksisstedene.
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Krav til fagmiljøet
§ 2-3. (1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i
forhold til antall studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt
over tid og ha en sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i
studietilbudet.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
• En oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og oppgaver i studiet (undervisning,
veiledning, FoU/KU, faglig ledelse etc.).
• En beskrivelse av fagmiljøets kompetanse og begrunnelse for hvordan denne kompetansen
er tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og emner.
• Angivelse av fagmiljøets størrelse i årsverk og antall faglig tilsatt per student.
• Begrunnelse for at fagmiljøets størrelse er tilpasset antall studenter og den undervisning og
veiledning og FoU/KU som er tilknyttet studietilbudet.
• Begrunnelse for hvordan søker vil sikre et stabilt fagmiljø som har den riktige kompetansen
for studietilbudet over tid.

2-3. (1) a: En oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og oppgaver i studiet
(undervisning, veiledning, FoU/KU, faglig ledelse etc.).
Det er et felles fagmiljø som driver både bachelorutdanning i barnevern og
bachelor i sosialt arbeid i Bodø og i Mo i Rana. Hvilke fagpersoner som til enhver
tid benyttes i de ulike kursene vil variere med kompetansebehov knyttet til hvert
enkelt kurs, og behov og muligheter i det samlede utdanningstilbudet. Slik
programmet per i dag er bemannet, er ca. 29 av fagstabens ansatte på ulike måter
involvert i undervisningen på bachelor i barnevern (se tabell 2-3. (1)a nedenfor,
som redegjør for hvem som er fagansvarlige for hvert enkelt kurs i bachelor
barnevern, og tabellen i «Vedlegg 3» som dokumenterer hvem disse 29 lærerne
er. Dette følges opp gjennom CV’ene i «Vedlegg 5») Dette teamet betjener
bachelor barnevern med sine ca. 120 studenter, og bachelor i sosialt arbeid med
rundt 320 studenter.
Så lenge kurset i samfunnsvitenskapelig metode er et felles kurs med andre
utdanninger ved fakultetet, inngår også førsteamanuensis Anne Tjønndal blant de
som gir undervisning. Hun er ellers ikke tilknyttet de fagansatte ved
bachelorprogrammene i barnevern og sosialt arbeid. Som tabellen viser
inkluderer oversikten på 29 ansatte også vikarer og personer i deltidsstilling.
Vi har to ansatte som deler sine stillinger mellom Fakultet for lærerutdanning (FLU) og FSV.
Dette dreier seg om Rune Mathiesen og Janne Vik Lossius. I tillegg har to av de ansatte vi har
engasjert for studieåret 2019/2020 (Magnus S. Sørvig og Hege Gundersen) også tilknytning
til FLU. Det foreligger ingen avtale mellom FLU/FSV omkring disse ansettelsesforholdene/
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arbeidsavtalene. Det er heller ikke noe ledelsen ved fakultetet ser grunn til å etablere. Det
legges til grunn at arbeidsoppgavene som tilligger stillingene/engasjementene løses på
tilfredsstillende måte i stillingene og ved de inngåtte arbeidsavtalene.
Fordeling av undervisnings- og veiledningsoppgaver gjøres som nevnt med
utgangspunkt i hvilke temaer og problemstillinger som følger av de ansattes
kompetanse og faglige interesser. Samtidig er vi avhengige av å tilby høy kvalitets
undervisning på alle studiets fagfelt. Dette fører til at ansatte må være fleksible, og
utvikle kompetanse på emner som de på forhånd ikke har særskilte kunnskaper
om. De ansatte behersker ellers ulike undervisningsformer: Forelesning,
seminarledelse og veiledning i forhold skriftlige arbeider som oppgaver i studiet og
den avsluttende bacheloroppgaven. De fleste i staben har også ansvar for å følge
opp studenter i praksis. Dette forutsetter kompetanse i veiledning i møte med
student og dennes veileder på arbeidsplassen.
Nedenfor vises en tabell hvor fordelingen av emneansvar for studieåret 2020/2021
beskrives. Denne tabellen kan endres ettersom vi nå er i prosessen med fordeling
av arbeidsoppgaver for det kommende studieåret. Dette betyr at der hvor det står
«uklart» vil komme på plass i løpet av kort tid.
Tabell 2-3. (1) a: Oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og oppgaver knyttet til
Bachelor i barnevern fordelt etter studiets emner
1. studieår
Navn

Stilling

Terje Halvorsen
Professor
Introduksjon til
barnevern

Dosent

Erik Christensen

Professor

Dannelsessemesteret
Thor Arne Angelsen

Dannelsessemester

Intro. Barnevern

Jus

Emneansvarlig
Foreleser

Emneansvarlig
Foreleser

Universitetslektor

Emneansvarlig
Foreleser

Jus

2. studieår
Navn

Stilling

Uklart
Arbeid med sosiale
problemer

Førsteamanuensis

Sos.arb. roller
m.v.
Emneansvarlig
Foreleser
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Linda Sjåfjell

Førsteamanuensis

Emneansvarlig
Foreleser

3. studieår
Navn

Stilling

Kate Mevik
Fordypning,
barnevern

Dosent

Maja Nilsen
Tverrprofesjonell
samarbeidslæring

Førsteamanuen
sis

Anne Tjønndal
Samfunnsvitenskaplig metode

Førsteamanuen
sis

Carina Henriksen
Bacheloroppgave

Fordypn. I
barnevern

Samf.vit,
metode

Tverprof.
Samarb.

Bachelor

Emneansvarlig
Foreleser
Emneansvarli
g
Foreleser
Emneansvarli
g
Foreleser

Førsteamanuen
sis

Emneansvarlig
Foreleser

2-3. (1) b: En beskrivelse av fagmiljøets kompetanse og begrunnelse for hvordan denne
kompetansen er tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og emner.
Som det fremgår av vedlegg 4 og vedlegg 5 (CV-er) består alle bidragsyterne ved dette
studiet av høyt kvalifiserte fagpersoner. Dette er faglærere med høy vitenskapelig
kompetanse på de spesifikke fagområdene og emnene de hver for seg underviser på.
2-3. (1) c: Angivelse av fagmiljøets størrelse i årsverk og antall faglig tilsatt per student.
Antall studenter per år på dette studiet er rundt 40. Faggruppen anslås i 2019 å utgjøre
omtrent 45 årsverk. Undervisningsstaben ved Bachelorstudiet i barnevern utgjør omtrent 29
personer. Disse har også undervisnings- og forskningsoppgaver som ikke er knyttet til dette
studiet. Vi gjennomfører f.eks. også en bachelor i sosialt arbeid, samlingsbasert
bachelorutdanning i sosialt arbeid, et masterprogram i sosialt arbeid og noen få
videreutdanninger. Det er også ansatte som bidrar som veiledere i doktorgradsprogrammet i
sosiologi. Den følgende tabellen viser hvor mye av hver enkelt ansatts stilling, oppgitt som
andel av 100% stilling, som anvendes til undervisningsoppgaver på bachelorutdanningene i
barnevern og sosialt arbeid.
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Navn
Asgeir Solstad
Øystein Henriksen
Linda Sjåfjell
Guro Øydgard
Carina Henriksen
Jorid Krane Hanssen
Terje Halvorsen
Marit Tveraabak
Hilde Berit Moen
Rune Mathisen
Janne Vik Lossius
Hege Gundersen
Britt Lillestø
Janne Breimo
Hilde Åsheim
Maja Nilssen
Sandra Jervås
Magnus S. Sørvig
Yan Zhao
Willy Lichtwarck
Tom-Erik Dybwad
Thor Arne Angelsen
Ann-Torill Tørrisplass
Kate Mevik
Innleie - Gunn Strand Hutchinson
Innleie Tone-Gunn Stene
Kristiansen
Erik Christensen
Innleie - Mikael Rönnberg
Reidun Follesø

Kompetanse
Førsteamanuensis/Dosent
Førsteamanuensis/Dosent
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Professor
Førstelektor
Førsteamanuensis
Professor
Universitetslektor
Universitetslektor
Professor
Professor
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Universitetslektor
førsteamanuensis
Professor
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Universitetslektor
Dosent

Andel UV, bachelor BV/SOS
59 %
32 %
64 %
63 %
59 %
33 %
49 %
33 %
31 %
29 %
25 %
20 %
45 %
1%
65 %
29 %
77 %
69 %
19 %
11 %
48 %
50 %
26 %
52 %
11 %

Professor
Universitetslektor
Professor

2-3. (1) d: Begrunnelse for at fagmiljøets størrelse er tilpasset antall studenter og den
undervisning og veiledning og FoU/KU som er tilknyttet studietilbudet.
Som det fremgår av vedlegg 4 og vedlegg 5 (CV-er), er det rundt 29 av de totalt 45
fast ansatte og stipendiatene som inngår faggruppen som gir faste
undervisningsbidrag på Bachelor barnevern og bachelor i sosialt arbeid. Disse
inngår i et større fagmiljø i faggruppen «Velferd og sosiale relasjoner». Denne
faggruppen består forøvrig av ansatte på andre studieprogram som arbeider med
velferdsrelaterte emner. Dessuten inngår stipendidater som arbeider med disse
temaene også i denne gruppen, som totalt teller 50 personer. Det tilsier at
fagmiljøet som helhet er stort, og at den totale staben utgjør en betydelig faglig og
forskningsmessig ressurs som både program- og emneansvarlige etter behov kan
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trekke veksler på i undervisnings- og veiledningssammenheng, selv om denne
støtten ikke er knyttet til utdanningene ved formelle avtaler om leveranser.
Det er likevel noen sårbare fagområder som følge av få ansatte med kompetanse på de
aktuelle områdene. Dette har tradisjonelt vært utfrodringer knyttet til jus og psykologi. Nå
vil imidlertid juskompetansen styrkes ved nyansettelse. Når det gjelder psykologifaget har vi
kunnet dra vekslerogså på en annen ansatt enn psykologen som i kraft av pedagogiskpsykologisk kompetanse har møtt noen av undervisningsbehovene på feltet.
Til tross for at fagmiljøet er bredt og stabilt, er likevel arbeidsoppgavene av et slikt
volum at det til tider kan være problematisk å finne ledig kapasitet som kan brukes
til de ulike oppgavene ved studiet. Medio 2020 vil fagmiljøet styrkes med nye
kolleger som vil kunne avhjelpe denne situasjonen. Når dette skrives utlyses
ytterligere fem stillinger. Disse kommer i tillegg til de to nyansatte som starter
01.01.20. Det innebærer ikke en styrkning av staben med like mange stillinger.
Disse utlyses også som følge av at flere ansatte vil gå av med pensjon i løpet av et
til to år fra nå.

2-3. (1) e: Begrunnelse for hvordan søker vil sikre et stabilt fagmiljø som har den riktige
kompetansen for studietilbudet over tid.
Som allerede vist til under §2.3.(1)d utgjør Faggruppen for velferd en solid og bredt
sammensatt stab med lav turnover. Det finnes det gode forklaringer på, blant annet relatert
både til interessante faglige utfordringer, kollegiale forhold og trivsel. I løpet av de
kommende år vil det kunne knytte seg utfordringer til å skulle erstatte kolleger som vil gå av
med alderspensjon i løpet av de kommende årene. Ved utlysninger av fagstillinger som nylig
er gjort, tyder imidlertid søkningen på at det ikke vil bli særskilt vanskelig rekruttere nye og
velkvalifiserte kolleger. Med fortsatt stor søkning til studiet vil det dessuten være lønnsomt
for fakultetet å bidra til at fagstaben både er stor nok og har tilsvarende mange toppstillinger
som i dag.

§ 2-3. (2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig
kompetanse.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
• Beskrivelse av fagmiljøets UH-pedagogiske, didaktiske og digitale kompetanse.
• Beskrivelse av hvilke tiltak institusjonen har for å sikre og utvikle fagmiljøets
utdanningsfaglige kompetanse.
• Redegjørelse for fagmiljøets digitale kompetanse og hvordan denne sikres og vedlikeholdes.
• CV’er for fagmiljøet
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Av de ansatte ved utdanningen har fem en pedagogisk grunnutdanning, en har også
hovedfag i pedagogikk og en har både hovedfag og doktorgrad i pedagogikk. Av de øvrige
har tre fullført universitetspedagogikk, mens ytterligere to ansatte vil fullføre denne
utdanningen våren 2020. En av de ansatte uten formell pedagogisk kompetanse har
produsert faglige bidrag omkring veiledning. Vi har tre ansatte uten formell pedagogisk
utdanning. Hver av disse har til gjengjeld mellom 20 og 30 års undervisningserfaring på
universitetsnivå. Nyansatte må gjennomføre utdanning i universitetspedagogikk om de ikke
allerede har denne kompetansen ved ansettelse.
Som det er gjort rede for tidligere, gjør fagstaben bruk av en rekke ulike pedagogiske
metoder og har utviklet godt egnete måter å engasjere og involvere studentene i
undervisning og veiledning.
Drift og undervisning ved Bachelor barnevern forutsetter i seg selv at fagmiljøets digitale
kompetanse er god. Dette gjelder alt fra fjernkommunikasjon med studenter, bruk av
digitale hjelpemidler i undervisningen, og alt av øvrige behov som knytter seg til
eksamensavvikling og andre oppgaver som inkluderer studenter, administrasjonen, og
kolleger lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Introduksjon av nye digitale programmer og
hjelpemidler følges opp gjennom kurs og opplæring i regi av universitetets egne
kompetanseenheter.

§ 2-3. (3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar
for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
• Beskrivelse av studiets faglige ledelse og ved hvilket nivå ved institusjonen den er etablert på.
• Redegjørelse for den faglige ledelsens oppgaver knyttet til studietilbudet.

2-3. (3) a: Studiets faglige ledelse
Studiets ledelsesstruktur utgjøres av studieprogramansvarlig (SPA),
emneansvarlige og faglærere. Den som fungerer som SPA har avsatt 200 timer
på arbeidsplanen til dette formålet. SPA har ansvar for kvalitetssikring og faglig
utvikling av studiet. I tillegg koordinerer SPA driften av studiets ulike emner.
Ved siden av personen som er studiets administrative kapasitet, er SPA også
den som studentene henvender seg til med sine mange forskjellige spørsmål
og behov. Disse to er nødvendige og avgjørende kontaktledd utad, ettersom
studentene i hovedsak ikke er på studiestedet annet enn i tilknytning til
undervisningssamlingene, og at telefoniske og elektroniske henvendelser
derfor ofte hører til de daglige gjøremål å besvare.
SPA rapporterer til prodekan for undervisning, som igjen rapporterer til dekan.
Emneansvarlige er ansatte som har det faglige ansvaret for hvert enkelt kurs.
Hvem disse er i studieåret 2019/2020 framgår av tabell 2-3 (1) a ovenfor. De
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emneansvarliges oppgaver, samt faglærernes konkrete oppgaver beskrives
nedenfor

2-3. (3) b: Den faglige ledelsens oppgaver
Nord universitets kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten beskriver roller
og ansvar for studieprogramansvarlige (SPA) slik:
•

SPA har ansvar for å utarbeide og oppdatere studieplan, og
sikre kvalitet og studieprogramdesign iht.
Studietilsynsforskriften §§ 2-2 og 2-3.
SPA har ansvar for å gjennomføre evalueringer som beskrevet i
kvalitetssystemet, og innhente informasjon fra relevante kilder.
SPA skal iverksette kvalitetshevende tiltak ved behov, som følge av mottatt
informasjon.
SPA har sammen med faggruppeleder og dekan, ansvar for at
studieprogrammet har høy internasjonal kvalitet.
SPA har ansvar for at det er et mobilitetsvindu i studieprogrammet.
SPA skal etablere arenaer for å diskutere programmets utvikling, slik at
fagmiljøet føler eierskap til programmet.
SPA har ansvar for å legge til rette for tverrfaglighet og samspill med
arbeidslivet, tilpasset utdanningens egenart og læringsutbytte.
SPA skal legge til rette for at hele fagmiljøet bruker de mulighetene
digitaliseringen gir til å heve kvaliteten i utdanningen.
SPA skal årlig utarbeide studieprogramrapport som innspill til fakultetets
kvalitetsrapport.
SPA har sammen med studierådgivere/studieveiledere og andre i
administrasjon, et ansvar for samhandling og arbeidsflyt i
kvalitetsarbeidet tilknyttet studieprogrammet.
SPA må samarbeide med studiestedskoordinator/studieleder for å avklare
ansvarsdeling i kvalitetsarbeidet, der disse rollene er involvert.
SPA skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å
videreutvikle kvalitetskulturen på studieprogrammet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Den emneansvarliges oppgaver er disse:
•

Emneansvarlig har ansvar for planlegging, innmelding av pensum og gjennomføring av
læringsarbeidet.

•

Emneansvarlig skal utvikle og forbedre emnebeskrivelsen/emneplanen med
læringsutbyttebeskrivelser (LUB) iht. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR), og påse
at emnet er relevant for det/de studieprogram emnet inngår i.

•

Det skal være en emneansvarlig per emne. Tilbys emnet på flere studiesteder skal
emneansvarlig koordinere læringsarbeidet for å sikre lik kvalitet.

•

Emneansvarlig har ansvaret for at det blir utarbeidet eksamensoppgave med tilhørende
sensorveiledning, oppnevne eksamenskommisjoner og at sensur gjennomføres innen
fristen.
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•

Emneansvarlig er sammen med studentene ansvarlig for å skape et godt læringsmiljø.

•

Emneansvarlig skal sikre at LMS-rommene (Fronter/Canvas) inneholder riktig og
relevant informasjon ved semesterstart, og fortløpende oppdatere informasjonen.

•

Emneansvarlig er ansvarlig for å gjennomføre emneevaluering, oppfølging og utarbeide
emnerapport etter mal fra kvalitetssystemet.

•

Emneansvarlig skal sammen med SPA iverksette eventuelle kvalitetshevende tiltak ved
behov.

•

Emneansvarlig skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å
videreutvikle kvalitetskulturen på emnet.

Faglærernes oppgaver er knyttet til følgende punkter:
•

Faglærer/underviser/veileder skal gjennomføre undervisnings og læringsaktiviteter som
bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet.

•

Faglærer/underviser/veileder skal ha løpende dialog med studentene om kvaliteten i
emnet.

•

Faglærer/underviser/veileder skal delta i arenaer for kvalitetsutvikling av emnet og
studieprogrammet. Faglærer/underviser/veileder skal delta i det systematiske
kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen.

I tillegg til dette har studiet to rådgivende arenaer for utvikling av studiet. Det ene er
lærermøtene. Dette er møter som avholdes 3-4 ganger i hvert semester. Her diskuteres
arbeidsfordeling, fagutvikling, studiekvalitet og andre saker av betydning for studienes drift og
utvikling. Lærermøtet er et fellesforum for lærere tilknyttet både bachelor i sosialt arbeid og
bachelor i barnevern. Møtene innkalles av SPA’ene ved utdanningene. Den andre rådgivende
arenaen har i studieåret 2019/2020 vært møter med de sju tillitsvalgte i de ulike klassene ved
studiene bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid. Dette forumet vil fra studieåret
2020/2021 bli erstattet av et studieprogramråd. I dette rådet vil SPA, representanter for de faglig
ansatte, studentene ved programmene, studierådgiver/konsulent og representanter fra viktige
arbeidsgivere være medlemmer. Rådet skal bidra til studienes kvalitetsutvikling, styrke
kontaktflatene ut mot ulike eksterne aktører, bidra til utvikling av læringsmiljøet og generelt gi
råd til utvikling av studiet. Den konrete sammensetningen av rådet vil bli klar i løpet av våren
2020.

§ 2-3. (4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen.
For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttetstudiet bestå av ansatte
med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10prosent med professor- eller dosent kompetanse.

Her kan det vises til punkt 3.3 (2)b over, hvor det dokumenteres at mange i miljøets fagstab
innehar toppstillinger. De øvrige i den faste staben har – med to unntak -førstekompetanse.
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§ 2-3. (5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til
dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende
for studietilbudets innhold og nivå.
Fagmiljøet består i all hovedsak av førstekompetente fagpersoner. Vi har bare to ansatte (en
av dem i midlertidig stilling) som ikke har førstekompetanse. Miljøet er aktivt i forskning på
mange av studiets fagområder. Dette dreier seg både om forskning på velferdstjenester,
sosialpolitikk, utdanning i sosialt arbeid. Fakultetet har også en lang tradisjon for forskning
på barn- og unges oppvekst og levekår – bl.a. gjennom prosjektet «Ungdom i svevet»
(avsluttet 2015). Andre tema er ungdom og utdanning, familievold og integreringsspørsmål.
Forskningen støttes av faggruppen «Velferd og sosiale relasjoner» ved Fakultet for
samfunnsvitenskap, som beskriver sin arbeid slik: «Faggruppen kombinerer mikrostudier av
sosial ekskludering og profesjonell tjenesteyting med studier av velferdstjenestenes
organisering, samhandling og virkemåte. Faggruppen er opptatt av hvordan kjønn og ulike
minoritetsposisjoner spiller inn i eksklusjonsprosesser og profesjonelt hjelpearbeid, og
hvordan innovasjon kan bidra til nye og bedre måter å møte velferdsutfordringene på».
Jfr. Beskrivelser, begrunnelser og dokumentasjon under § 3.2 (1), (2) og (3), samt § 2-3. (1).
Fagmiljøet har i tillegg en egen forskningsgruppe for sosialt arbeid, som ble reetablert
høsten 2019.
Her følger en liste over noen av de pågående/nylig avsluttede forskningsprosjektene
fagmiljøet er/har vært involvert i:

“Trust and Mistrust in Child Protection Networks”
“Tilstand og utfordringer i den norske velferdsmodellen- et velferdsforskningsprogram. Finansiert av
SAKS-midler (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing), Nord universitet. 14
forskere og fire masterstudenter. Prosjektperiode 2018-20.
Cecilie Høj Anvik: “Uptake: Socio-spatial inequality among families with children with disabilities who
are entitled to cash benefits and welfare services. NOVA, OsloMet. Finansiert av Norges
forksningsråd, Helsevel (2021-23). Totaltramme 11 931 000 NOK, Nord universitet 1 090 000 NOK.
«Prosjekt pedagogikk, psykologi og filosofi for sosialt arbeid»
HIRE? A mixed-method examination of disability and employers’ inclusive working life practices.
Prosjektet ledes av NOVA, OsloMet. Finansiert av Norges forskningsråd, HELSEVEL, totalramme vel 13
mill. (2018-2021). (prosjektmedarbeider).
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«Innovasjonspraksiser i nordnorske kommuner (innosykehjem)». De primære målene med prosjektet
er å utvikle kunnskap om betingelser for sosial innovasjon i nordnorske sykehjem og videreutvikle et
sterkt nordnorsk kompetansemiljø på denne tematikken. Prosjektet ledes av Nordlandsforskning
(2019-2022). Finansiert av Regionalt forskningsfond Nord.
KUNST (Koordinerte tjenestetilbud til personer med sammensatte tjenestebehov). Finansiert av
Norges Forskningsråd.
Making collaboration work; promotive innovative networking initiatives in local and regional child
welfare and protection services. Finansiert av Regionale forskningsfond Nord- Norge
Modeller for beste og neste inkluderingspraksiser mellom arbeidsgivere og Nav. Finansiert av Nav
FoU.

Listen reflekterer en forskning som retter seg mot sentrale områder i den kompetansen
bachelor i barnevern skal utvikle. Som en ser er det forskning som retter seg direkte mot
barneverntjenester, mot utvikling av sosiale tjenester som også omfatter barn og unge,
fokus på faginnhold i utdanningen, samarbeidsmåter i relevante felt og forskning omkring
målgrupper for de tjenestene vi skal gi kompetanse til. Det er dermed en generelt god
kobling mellom hva de ansatte forsker på, og de kunnskapsbehovene utdanningen har.

2-3. (6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som er relevantefor studietilbudet.

Utdanningen deltar først og fremst i «Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning i
barnevern». Dette er et sentralt, nasjonalt organ for drøfting av spørsmål om utdanning og
utdanningskvalitet, hvor alle som driver programmer i bachelor i barnevern i Norge deltar.
For utdanningen er dette et viktig nettverk, som både er arena for deling av erfaringer og en
kilde til inspirasjon og korreksjon av utdanningen og dens innhold.
Fagmiljøet er ellers aktivt i både den norske og den nordiske delen av forskningsnettverket
«Forsa». Dette er et nettverk for forskning i barnevern og sosialt arbeid. I nettverkets
konferanser presenterer vi – og møter - interessant og viktig forskning med relevans for
innholdet i vår utdanning. Vi er også involvert i driften «Thematic Network of Social Work
within University of the Arctic”, som innebærer samarbeid med universiteter i alle land i den
arktiske del av verden, og eies av «University of the Arctic» Som et universitet i den arktiske
del av verden, bidrar erfaringer fra utdanninger i barnevern og sosialt arbeid i land som
Canada, USA, Sverige, Finland og Russland til at vi kan kontekstualisere og konkretisere
temaer i utdanningen. Dette berører i særlig grad våre forutsetninger for å ivareta samiske
spørsmål i det vi gjør. I dette nettverket har vi også vært en viktig vidragsyter både ved å
ivareta koordinatorfunksjonen for nettverket, og ved bl.a. å sørge for oversettelse av
faglitteratur fra norsk til russisk.
Noen av utdanningens ansatte er involvert i «Transnational social work education research
group». Dette er et nettverk for forskning på sosialarbeiderutdanninger i noen europeiske
land. Her har bl.a. forholdet mellom teori og praksis i utdanningene vært et tema.
I tillegg pleier mange ansatte forskningssamarbeid med forskere ved andre universiteter
både nasjonalt og internasjonalt. Som vi har vist til ovenfor har vi samarbeid omkring praksis,
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utdanning og forskning med flere universiteter rundt om i verden som påvirker både
hvordan vi tenker, og hva vi velger å gjøre i den løpende utviklingen av undervisning, praksis
og veiledning.

Jfr. Beskrivelser, begrunnelser og dokumentasjon under § 3.2 (1), (2) og (3).

Oppsummering og begrunnet forslag til videre
reakkrediteringsprosess
Studiebarometeret for Bachelor i barnevern over de siste årene er basert på så små tall at
flere av spørsmålene ikke gir grunnlag for vurdering. Dette er i seg selv et oppdrag for
program- og emneansvarlige å ta fatt i, ettersom studentene må oppfordres til å delta i
denne undersøkelsen. En viktig funksjon for barometeret er at det skal være til nytte for
fagstaben i bestrebelsene på å videreutvikle og forbedre studietilbudet. Studentenes
helhetsvurdering av studiet gir snittkarakteren 4,2 – hvilket viser at de som har deltatt i
undersøkelsen er fornøyde med studiet. Det innebærer selvsagt ikke at fagstaben ikke har et
forbedringspotensial og flere utfordringer å arbeide med.
Likevel kan denne selvevalueringen konkludere med at det bare på to områder har vært
grunn til å sette «Ikke OK» inn i rubrikkene for vurdering av forskriftenes krav. Det ene
gjelder kravet til at fagmiljøet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse. Mangelen på
formalisert kompetanse på dette feltet er imidlertid et gjennomgående fenomen ved studier
som ikke har tradisjon for å benytte pedagogisk utdanningsbakgrunn som kriterium ved
rekruttering av fagpersoner. Dette gjelder også for Fakultet for samfunnsvitenskap. Dersom
dette blir vurdert som et kompetanseområde det er behov for å forsterke i tiden fremover,
vil det kreve ressurser som tilsier at det derfor måtte gjøres på fakultetsnivå, og ikke på
studienivå.
Det andre området det var grunn til å karakterisere som «Ikke OK» var § 2.1 (8), og gjelder
ordninger for internasjonal studentutveksling. Her er andelen som benytter seg av
muligheten til å gjennomføre deler av studiet i utlandet for lav.
I Nord universitets egne retningslinjer påpekes det at selvevaluering av et eksisterende
studieprogram skal inneholde et begrunnet forslag til videre reakkrediteringsprosess –
herunder minimum 3 områder hvor fullstendig reakkrediteringsprosess skal gjennomføres.

For Bachelor i barnevern vil disse to områdene med andre ord være viktige:
1: Internasjonalisering
Som det flere steder er vist til, er andelen av våre studenter som benytter seg av muligheten
for å ta deler av studiet i utlandet for lav. Selv om noen av forklaringene på dette er
vanskelig for universitetet å påvirke, er det likevel et betydelig potensiale i å arbeide
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ytterligere med informasjon, administrative rutiner, nettverksutvikling og undervisning for å
øke denne andelen.
2. Undervisnings- og veiledningskapasitet
Arbeidsplanen for den enkelte i fagmiljøet er en god indikasjon på hvorfor det er vanskelig å
finne ledig kapasitet til å påta seg undervisnings- og veiledningsoppgaver i et tilstrekkelig
omfang. Det er rett og slett for få ansatte i forhold til oppgavene. Dessuten er kollegiet nå
inne i et generasjonsskifte. En relativt høy andel av ansatte vil gå av med pensjon de
nærmeste årene. Dette gir økt behov for ny-rekruttering. Dette arbeides det nå intenst med.
Vi håper at vi løpet av det nærmeste året vil få flere nyansatte på plass.

Behandling i fakultetets lokale Utdanningsutvalg:

Behandlet av dekan:
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REAKKREDITERING 2019 - BACHELOR I BARNEVERN
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere (endelig godkjenne) studieplan og
tilhørende dokumentasjon for Bachelor i barnevern under forutsetning av punkt 2.
2. Det forutsettes at praksisavtaler og praksisreglement i tråd med ny studieplan er på plass
i løpet av 20. mai 2020.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29.
desember 2016 og justert ved rektorvedtak 17/01202-9 den 6. februar 2019 ). Rektor vedtar
årlig plan for reakkreditering (rektorvedtak 18/03774-5 den 2. januar 2019 gjelder plan for
2019).
I følge planen for reakkreditering i 2019 inngår Bachelor i sosialt arbeid og bachelor i
barnevern. Programmene har mange felles emner og har delvis blitt behandlet samlet.
Barnevern får ny studieplan fra og med studieåret 2020-2021 og er utarbeidet i tråd med
Universitets- og høyskoleloven (som tidligere) samt ny nasjonal forskrift om felles
rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger samt nye nasjonale retningslinjer for
sosionomutdanning (begge forkortet til RETHOS i forbindelse med utvikling og
implementering). Sistnevnte ble vedtatt 15. mars 2019. Samlet innebærer dette en overgang
fra nasjonale rammeplaner med beskrivelse av utdanningens innhold til beskrivelse av
studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse etter endt utdanning
beskrevet gjennom læringsutbytter.
Studiemodellen er utformet med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene i
kompetanseområdene «kunnskap om og arbeid med sosiale problemer» og «rammer for og
perspektiver på sosialt arbeid» definert i rammeplan og retningslinjer. Praksis er fordelt på
to perioder, en kortere praksis i første studieår og en hovedpraksis i fjerde semester.
Praksisemnene utgjør til sammen 35 studiepoeng og 24 uker praksis. Utveksling kan
gjennomføres i andre semester (primært nordiske partnere) eller i fjerde semester hvor
hovedpraksisen ligger.
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Studiemodell:
Tabell 1 Studiemodell, sentrale deler merket gult

Første år

Andre år

Tredje år

Høst (1.semester)

Vår (2.semester)

Høst (3.semester)

EX150S:
Dannelsessemesteret
sp.)

SAXXX: Introduksjon til
barnevern

SAXXX:
SAXXX:
Sosialarbeider; roller, Praksis
relasjoner og
barnevern (30
metoder (20 sp.)*
sp.)*

(30

NYXXX:
Mentorskap
i
fllerkulturell
kontekst (0 stp.)*
eller
NYXXX: Praksis i
sosiale relasjoner
(0 stp.)*

(15 sp.)*

NYXXX: Mentorskap i
fllerkulturell kontekst (5
stp.)*
eller
NYXXX: Praksis i sosiale
relasjoner
(5 stp.)*
RE120S: Introduks til Jus (10
sp.)

ME118S:
Samf.vit. metode (10
sp.)

Vår (4.semester)

Høst (5.semester)

Vår (6.semester)

SA271S
Barnevernsarbeid
fordypning (30
sp.)*

SAXXX:
Valgfitt emne (Fire
alt.)(10 sp.)
-Den sosiale kroppen
-Sosialt arbeid i
skolen
-unksjonshemmede
og samfunn
-Sosialt arbeid i et
flerkulturelt
perspektiv

SA270S:
Tverrprofesjon- nell
samar- beidslæring (10
sp)
SA205S:
Bacheloroppgave (10
stp.)
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Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden
Reakkrediteringssøknaden ble behandlet i lokalt utdanningsutvalg 25. september og
oversendt fra fakultetet 8. oktober 2019 (utdrag).
Reakkrediteringssøknaden oversendes nå med de endringene som er gjort på bakgrunn av
tilbakemeldingene av studieavdelingen.
De internasjonale avtalene er nå vedlagt. Det som mangler nå er avtalen med Tanzania
Tumaini Home, barnehjem, Mto Wa Mbu , region Arusha I Tanzania. Avtalen vi har inngått
med MoUen med Absalon mangler signatur fra dekan men er ventet på plass innen kort tid.
På samme måte som Vernepleieutdanningen har vi ikke praksisavtalene i boks. Vi håper vi på
lik linje med dem at vi også kan få en utsettelse på å få disse avtalene på plass.
Angående at emnet ME118S Innføring i samfunnsvitenskapelig analyse skal tilbys både høst
og vår, så vil det komme alle FSVs studenter til gode.

Opprinnelig søknad hadde flere større mangler (manglende delkapitler, flere henvisninger til
programmer fra søknad som har blitt brukt som mal). Søknaden har dermed gjennomgått
relativt store endringer hvor opprinnelig en praksisperiode har blitt til to og innføringsemnet
på begge programmene har blitt tydeligere adskilt. Også hovedpraksisperioden i fjerde
semester har fått egne emner.
I den studieplanen som ligger til grunn for denne reakkrediteringen er dette i
større grad løst opp for å imøtekomme kravene i de ulike retningslinjene som
gjelder for utdanningene. Disse skillene kommer til uttrykk i følgende punkter:
•
•

•

•

•

I Dannelsessemesteret vil det nå bli tilrettelagt noe mer særskilt innhold
for hver av profesjonsutdanningene.
Det tidligere introduksjonskurset i sosialt arbeid på 2. semester utgår, og
erstattes av nye innføringskurs i hhv. sosialt arbeid og barnevern. Kurset i
sosialt arbeid er knyttet til bachelor i sosialt arbeid, mens kurset om
barnevern er knyttet til bachelor i barnevern.
I hht. forskriftene om utdanningene har vi laget ulike praksisopplegg for
de to utdanningene. Som nevnt ovenfor består dette i at det en
praksisperiode i første studieår, der studentene velger mellom to kurs på
5stp; enten praksis i sosiale relasjoner eller mentorskap i flerkulturell
kontekst. Hovedpraksisene i fjerde semester er delt i ulike kurs for hhv
sosialt arbeid og barnevern for å tilfredsstille forskriftenes krav til
læringsutbytte for de to ulike studiene.
Fordypningen i barnevernarbeid på 30 stp. og fordypning i sosialt arbeid
innenfor velferdstjenestene på tredje studieår videreføres i den nye
modellen – med unntak av at studenter ved bachelor i sosialt arbeid ikke
lenger kan velge mellom to fordypninger.
Studentene ved begge utdanninger gis mulighet til å velge et emne på 10
stp. i sjette semester. Her tilbys alle studenter ved de to utdanningene de
samme fire valgfrie emnene.
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Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende
dokumentasjon. Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning
til denne. Veiledninga er bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften;
1) veiledning, 2) krav til hva søknaden minst skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige
vedlegg. Veiledninga består ikke av alle delene for samtlige paragrafer.
BSV-utdanningene (barnevern, sosialt arbeid og barnevern) ble gjennomgått av NOKUT i
20161 slik at vi har også skjelt mot denne rapporten i arbeidet.
I oversikten nedenfor (og på de neste sidene) er det lagt vekt på saksbehandling tett opp
mot forskriften og NOKUTs veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).

§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler
med tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt,
vise studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.

Ok

§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i
samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring, og studietilbudet skal ha et
dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha
tydelig relevans for videre studier og /eller
arbeidsliv.

Samsvar med NKR: OK

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være
på 1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og
infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
Det skal legges til rette for at studenten kan ta en
aktiv rolle i læringsprosessen.

1

Ok

Dekkende navn: OK
Faglig oppdatert: OK
Relevans for videre studier: OK
Relevans for arbeidsliv: OK
OK
OK

Undervisning/læring/vurdering:
OK
Aktiv rolle: OK

https://www.nokut.no/nyheter-2016/Utfordringer-for-bachelor-i-barnevern-sosialt-arbeid-og-vernepleie/
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(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for
internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha
ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted
(10)

OK

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en
størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt
over tid og ha en sammensetning som dekker de fag
og emner som inngår i studietilbudet.
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med
et definert ansvar for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til
studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling
ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene
av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med
førstestillingskompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive
forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og
faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til
dokumenterte resultater med en kvalitet og et
omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til
en grad skal delta aktivt i nasjonale og

Størrelse: OK

Ok

OK

Ikke ok – se drøfting

Kompetansemessig stabilt: OK
Sammensetning: OK
OK
OK

Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK
Krav til kompetansenivå: OK

OK

OK
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internasjonale samarbeid og nettverk som er
relevante for studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal
fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen
må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse, og erfaring fra praksisfeltet.

Fagmiljøets kunnskap: OK
Praksisveiledernes
kompetanse – nevnt under 2-2
(3):
OK – se kommentar

Drøfting
Fagmiljøet har høy førstekompetanseandel og programmet har utvekslingsmuligheter både i
3. semester (primært Norden) eller ved å gjennomføre praksisperioden utenlands i fjerde
semester.
Programmet skal også ha skryt for planer om etablering av studieprogramråd hvor også
praksisfeltet er tatt med.
Når det gjelder 2-2 (9) «For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom
institusjon og praksissted» er derimot punktet ikke på plass.
Bachelorprogrammene i sosialt arbeid og barnevern har hatt studenter i praksis i fjerde
semester i mange år, men disse avtalene har i liten grad vært langsiktige og har ikke dekket
antallet studenter som faktisk har dratt ut i praksis. Praksisgjennomføringen har vært
regulert av kortsiktige avtaler for ett og ett studieår (praksisperiode).
Fakultetet har også hatt samarbeidsavtale med Østbyen skole om Nattergalenprosjektet 2
siden 08/09. Opprinnelig kontrakt gjelder perioden 08/09 til våren 2011, men fakultetet
opplyser at avtalen skal gjelde så lenge Nattergalen pågår og skal i forbindelse med ny
praksismodell få ny avtale. Studenter på barnevern som har deltatt på prosjektet har
tidligere fått godskrevet noe praksis i hovedpraksisen grunnet deltakelsen i Nattergalen.
Fakultetet har fått til praksis i alle år, men arbeidet må formaliseres og sikre langsiktige
avtaler for begge praksisperiodene. Dette må formaliseres både med rammeavtaler (f.eks
Bodø kommune) og praksisavtaler ved det enkelte praksissted3. Dette gjelder både for
praksisperioden på 1. studieår og hovedpraksis i 4. semester.
Fakultetet har ikke signerte avtaler dimensjonert for studieprogrammet og innfrir dermed
ikke §2-2 (9) på nåværende tidspunkt.

§ 2.3 (7) – om praksisveiledernes relevante kompetanse og erfaring fra praksisfeltet

2
3

Prosjekt hvor studenter følger opp elever med minoritetsbakgrunn i skolen og får flerkulturell forståelse.
NOKUTS veileder s. 19
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I forskrift om rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger står følgende i §3;
«Praksisveileder skal ha relevant faglig kunnskap og bør som hovedregel ha formell
veiledningskompetanse.» Det er verdt å merke seg formuleringen med «bør som
hovedregel». Ut fra informasjon i søknaden har noen veiledere både erfaring og
veilederkurs, mens mange ikke innehar dette (eventuelt informasjon mangler). Praksis og
dermed også praksisveilederne er en meget viktig del av utdanningen.
Fakultetet bør derfor etterstrebe å øke andelen veiledere med formell
veiledningskompetanse. Det forventes at de nye praksisavtalene, som skal være gjeldende
fra høsten 2020, inneholder krav om formell veiledningskompetanse for veilederne.
Vurdering
Fakultetet har fått praksis til før og har lagt et framdriftsplan for å få praksisavtaler på plass
innen utgangen av vårsemesteret 2020.
Praksisreglementet har ikke blitt oppdatert for den nye studieplanen og det foreslås at
denne må inn innen samme frist.

Vedlegg:
1. Oversendelse fra fakultetet
2. Studieplantekst
3. Læringsutbytte på programnivå knyttet til emner
4. Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene
5. Forskrift om nasjonale retningslinjer for sosionomutdanning
6. Avtale med Mid Sweden University
7. Avtale med Absalon 21.01.2020
8. Avtale med Absalon til 2020
9. Avtale Christ universty, India
10. Avtale Madagaskar
11. Emnebeskrivelser
12. Oversikt fagmiljø
13. CVer
14. Oversikt over (planlagte) praksisavtaler
15. Avtaleutkast med Bodø kommune
16. Samarbeidsavtale med Østbyen skole (utgått)
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Dekanvedtak FSV
Arkivreferanse:

19/03216-1

Saksbehandler

Hilde Sandnes Larsen

Dato

08.10.2019

Sak: Oversendelse av søknad om reakkreditering - Bachelor i barnevern - 2019 - FSV

Vedtak:
Søknad om reakkreditering av Bachelor i barnevern oversendes utdannings- og studieavdelingen for
behandling i sentralt utdanningsutvalg.

Hanne Thommesen
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn/Drøfting:
Fakultet for samfunnsvitenskap har i 2019 meldt inn 5 studieprogrammer for reakkreditering,
inkludert bachelor i barnevern.
Nord universitet har siden 1991 tilbudt bachelor i barnevern, som også omtales som
barnevernspedagogutdanningen. Sammen med bachelor i sosialt arbeid anses bachelor i barnevern
som en av grunnpilarene i Fakultet for samfunnsvitenskaps utdanningstilbud.
I henhold til lov om universiteter og høyskoler § 3-2 andre ledd kan departementet fastsette
rammeplaner for enkelte utdanninger. For helse- og sosialfagutdanninger er det fastsatt «Forskrift
om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger». Denne forskriften trer i kraft fra
studieåret 2020/2021, men utdanningene kan ta forskriften i bruk fra 2019. Forskriften gir igjen
hjemmel for fastsetting av retningslinjer for hver enkelt utdanning. En ny retningslinje for
barnevernspedagogutdanningen ble vedtatt 01.07.2019, og trer i kraft fra og med opptak til
studieåret 2020-2021. Retningslinjen skal sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå, slik at kandidatene
som uteksamineres har en felles sluttkompetanse, uavhengig av utdanningsinstitusjon. Forskriften
og retningslinjen ligger til grunn i arbeidet med denne reakkrediteringen. Retningslinjen er utformet
i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) jf. Forskrift om Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, jfr. Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for
livslang læring.
Reakkrediteringen tar også hensyn til innholdet i NOKUTs tilsynsrapport etter tilsyn med
barnevernspedagogutdanningen ved Nord universitet av 01.02.1017.
Reakkreditering av et studieprogram innebærer at fakultetet dokumenterer at det aktuelle
programmet oppfyller Studietilsynsforskriften. Søknaden skrives etter en mal utformet av NOKUT.
Ifølge de nye retningslinjene for reakkreditering av studieprogram ved Nord, skal fakultetet først
gjøre en selvevaluering av programmet, også etter en bestemt mal, for så å velge ut minimum tre
punkter fra forskriften som foreslås til fullstendig reakkreditering. På bakgrunn av de nye
rammeplanene for helse- og sosialfagutdanninger, samt NOKUTS tilsynsrapport har vi utarbeidet en
ny studiemodell. Med det søker vi om å få reakkreditert hele studieprogrammet.
Vedlagt er reakkrediteringssøknaden av det treårige studieprogrammet bachelor i barnevern.
Arbeidet med reakkrediteringssøknaden ble ledet av studieprogramansvarlig. Det har vært flere
møtepunkter med administrasjonen og de emneansvarlige i prosessen. Søknaden ble også
behandlet i UU-FSV møte 25.9.19, 53/19 før oversendelse til dekan for endelig vedtak.
Reakkrediteringssøknaden oversendes nå med de endringene som er gjort på bakgrunn av
tilbakemeldingene av studieavdelingen.
De internasjonale avtalene er nå vedlagt. Det som mangler nå er avtalen med Tanzania Tumaini
Home, barnehjem, Mto Wa Mbu , region Arusha I Tanzania. Avtalen vi har inngått med MoUen med
Absalon mangler signatur fra dekan men er ventet på plass innen kort tid.
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På samme måte som Vernepleieutdanningen har vi ikke praksisavtalene i boks. Vi håper vi på lik
linje med dem at vi også kan få en utsettelse på å få disse avtalene på plass.
Angående at emnet ME118S Innføring i samfunnsvitenskapelig analyse skal tilbys både høst og vår,
så vil det komme alle FSVs studenter til gode.

Innstilling:
Dekan godkjenner søknaden om reakkreditering av bachelor i barnevern.
Vedlegg: Søknad om reakkreditering
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BABEV Bachelor i barnevern
Videre utdanning
Studiet gir blant annet grunnlag for å søke opptak på master i samfunnsvitenskap med
fordypning i sosialt arbeid.
I tillegg tilbyr en rekke høgskoler og universitet aktuelle videreutdanninger.
Studieprogrammets webnavn
Barnevern, barnevernspedagog
(Kort) introduksjon til søkere
Har du et ønske om å arbeide med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner? Som
barnevernspedagog kan du bidra til å løse eller redusere utfordringer som omhandler rus, vold,
fattigdom, psykiske problemer og omsorgssvikt. I tillegg vil du få kunnskap om velferdsstaten,
kommunalt barnevern og flerkulturelle utfordringer i samfunnet.
Programmets innhold
Barnevernspedagogutdanningen er basert på grunnleggende etiske prinsipper som respekt for
livets ukrenkelighet, respekt for menneskets egenverd og solidaritet med de svakstilte. I studiet
vektlegges kunnskaper og holdninger knyttet til menneskesyn og menneskeverd, og FNs
menneskerettserklæring og FNs barnekonvensjon danner bakteppet for de verdier utdanningen
ønsker å fremme. I barnevernspedagogutdanningen legges det også vekt på at studentene
oppøves i evnen til kritisk refleksjon over egne verdier, holdninger og menneskesyn. Studiet
ønsker med dette å utdanne brukerorienterte, reflekterte og analytiske yrkesutøvere som er
kvalifisert til å utøve omsorg for mennesker i en utsatt livssituasjon. Som student vil du også
trenes opp og utfordres på kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, etisk bevissthet og
personlig kompetanse.
Beskrivelse av mål og læringsutbytte
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-398?q=Barnevernspedagogutdanningen
Barnevernsfaglig kompetanse – Kunnskap
Kandidaten
a) har bred kunnskap om barnevernets samfunnsmandat, samarbeidspartnere, ansvars- og
oppgavefordeling i velferdsforvaltningen
b) 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
c) har kunnskap om samiske barns rett til oppvekstforhold der deres etniske, språklige og
kulturelle tilknytning vektlegges
d) har bred og flerfaglig kunnskap om sentrale barnevernsfaglige temaer, problemstillinger og
prosesser
e) har bred kunnskap om omsorgssvikt, overgrep og vold; mulige årsaksforhold, uttrykk og
konsekvenser
f) kan oppdatere sin organisasjonsteoretiske kunnskap
g) kan oppdatere sin kunnskap om barnevern som fagområde
h) har kunnskap om ulike pedagogiske metoder og tiltak innenfor miljøterapeutisk og annet
barnevernsfaglig arbeid.
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Barnevernsfaglig kompetanse – Ferdigheter
Kandidaten
a) 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
b) kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag for å arbeide systematisk og målrettet
med barn
c) kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag i miljøterapeutisk arbeid d) kan anvende
aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse e) kan anvende relevant
lovverk, regelverk og veiledere.
Barnevernsfaglig kompetanse – Generell kompetanse
Kandidaten
a) kan bruke kunnskaper og erfaringer til å undersøke, tilrettelegge, gjennomføre, dokumentere,
analysere, vurdere og evaluere barnevernsfaglig arbeid på en etisk og faglig forsvarlig måte.
Kapittel 3. Læringsutbytte for kompetanseområdet oppvekst og familieliv § 7. Oppvekst og
familieliv – Kunnskap
Kandidaten
a) har bred kunnskap om barns oppvekst, barndom, sosialisering, læring, danning og utvikling,
med særlig forståelse for barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner
b) har bred kunnskap om familie- og nettverksarbeid
c) har bred kunnskap om samspill og utviklingsstøttene omsorg
d) har bred kunnskap om rus, psykisk helse, mulige problemskapende sammenhenger, uttrykk og
konsekvenser
e) 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
f) har kjennskap til ulike former for familieliv og familiepolitiske føringer
g) 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
h) kan oppdatere sin kunnskap om helse- og sosialpolitikk i) kan oppdatere sin kunnskap om
barns digitale hverdagsliv.
Oppvekst og familieliv – Ferdigheter
Kandidaten
a) kan anvende faglig kunnskap og skjønn til å veilede barn, unge, deres foreldre og foresatte i
lærings-, mestrings- og endringsprosesser
b) kan anvende forsknings-, praksis- og erfaringsbasert kunnskap for å utrede barn og unges
omsorgssituasjon og atferd og tilrettelegge hensiktsmessige tiltak
c) kan anvende relevante tiltak som bidrar til at unge vanskeligstilte inkluderes i arbeid
d) kan beherske forebyggende og helsefremmende arbeid på arenaer der barn og unge oppholder
seg.
Oppvekst og familieliv – Generell kompetanse
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Kandidaten
a) kan planlegge, gjennomføre, dokumentere, evaluere og formidle tiltak og tjenesteutforming
med utgangspunkt i barnets beste.
Læringsutbytte for kompetanseområdet yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste.–
Kunnskap
Kandidaten
a) har bred kunnskap om tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid
b) har bred kunnskap om vurdering og forståelse av barns beste og barn og familiers rettigheter,
deriblant samiske barns rett til eget språk og kultur
c) har bred kunnskap om kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid i et samfunn preget
av mangfold
d) har kunnskap om velferdsstatens strukturer og profesjoner
e) 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 tjenester for alle grupper i
samfunnet
f) har kunnskap om profesjonsetikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i
barnevernsfeltet
g) har kunnskap om egen profesjon og barnevernfeltets historie
h) har kunnskap om og kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å
følge opp dette systematisk.
Yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste – Ferdigheter
Kandidaten
a) kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med
barn og familier
b) kan anvende faglig kunnskap og kompetanse til å initiere og lede tverrfaglig, tverretatlig og
tverrprofesjonelt samarbeid
c) kan anvende faglig kunnskap fra barn og unge som del av grunnlaget for å sikre barn og unges
deltakelse og medvirkning
d) 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
e) kan bruke erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere på en
måte som fremmer inklusjon, deltakelse og medvirkning
f) kan vurdere og ivareta barns beste og barn og familiers rettigheter
g) kan anvende kunnskapsbaserte metoder, teorier og faglig skjønn til det beste for barn og
familier
h) kan anvende faglig kunnskap om kulturell mangfold og vise flerkulturell forståelse og
kultursensitivitet i tjenesteutøvelsen
i) 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.
Yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste – Generell kompetanse
Kandidaten
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a) har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier og betydningen av relasjonskompetanse
i barnevernfaglig arbeid
b) har innsikt i og kan håndtere etiske problemstillinger innen fagområdet og egen
tjenesteutøvelse
c) har innsikt i og kan ivareta barn, unge og familiers rettigheter og bidra til å sikre likeverdige
tjenester i et samfunn preget av mangfold
d) kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å møte barn, unge og familier i en utsatt
livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse
e) kan dokumentere og formidle faglige vurderinger, muntlig og skriftlig.
Læringsutbytte for kompetanseområdet innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis
– Kunnskap
Kandidaten
a) har kunnskap om vitenskapsteori og hvordan kunnskap utvikles og forstås
b) har kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode og dets muligheter og begrensinger
c) har kjennskap til relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid
d) har kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser
e) har digital kompetanse, deriblant kunnskap om digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av
og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå.
Innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis – Ferdigheter
Kandidaten
a) kan anvende faglig kunnskap til fagutvikling, kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon
b) kan anvende ny faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte
c) kan anvende digitale verktøy og relevant teknologi.
Innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis – Generell kompetanse
Kandidaten
a) kan planlegge, gjennomføre, begrunne, evaluere og dokumentere barnevernfaglig arbeid
selvstendig og sammen med andre
b) kan utrede og analysere barnevernfaglig arbeid selvstendig og sammen med andre.
Opptaksinformasjon
Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.
Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på
grunnlag av realkompetanse.
Det kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester
Realkompetanse
For bachelor i barnevern er det i tillegg et krav at minimum 2 år av realkompetansen må være
relevant for studiet.
For dette studiet har vi vurdert relevant erfaring slik:
•

Erfaring fra omsorgsyrke eller annet yrke som innebærer arbeidsoppgaver knyttet til å gi
omsorg, som for eksempel arbeid med barn eller oppfølging av mennesker i utfordrende
situasjoner.
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•

Omsorg for eget barn med spesielle utfordringer som innebærer ekstra oppfølging fra
foreldre.

•

Omsorg for fosterbarn.

•

Andre spesielle erfaringer knyttet til omsorg og tilrettelegging.

Omsorg for egne barn uten spesielle utfordringer, eller verv og oppgaver knyttet til skole- og
fritidsaktiviteter tas ikke med i vurderingen.
Karrieremuligheter
Barnevernspedagoger arbeider i det kommunale og statlige barnevernet og på institusjoner innen
barne- og ungdomspsykiatri. De kan også jobbe forebyggende innen institusjoner som
eksempelvis utekontakten, kriminalomsorgen, rusomsorgen og i boliger for utviklingshemmede.
Også innenfor barne- og ungdomsskoler øker etterspørselen etter barnevernspedagoger.
Utenlandsstudier/studentutveksling
Studentene kan søke om å gjennomføre praksisperioden utenlands.
Vi tilbyr praksis i utlandet. Våre samarbeidspartnere er:
•

Lovasoa, cross cultural competance center, Antsirabe på Madagaskar 6 plasser,
https://www.lovasoa.mg/

•

Tumaini prosjektet i Mto Wa Mbu, Kigongoni i Arusha, Tanzania 4 plasser,
http://tumaini-home.no/english.html

•

University College Absalon, Danmark 2 plasser, https://phabsalon.dk/english/

•

Christ University, Bangalore India 4 plasser, https://christuniversity.in/centre-for-socialaction

•

Vi tilbyr også utveksling på emnet SA202S, ved Augsburg University i Minnesota,
Minneapolis.

Studenter som ønsker praksis på et av stedene universitetet har avtale med i utlandet kan søke om
dette innen 20. Juni. Søkere må levere personlig søknad, anbefalingsbrev og gjennomføre
personlig intervju. Søkere rangeres etter en samlet vurdering av karakterresultater fra første
studieår, søknad, anbefalingsbrev og intervju.
Gir adgang til følgende videre studier
Bachelorgraden i barnevern gir blant annet grunnlaget for å søke opptak til Master i
samfunnsvitenskap med fordypning i sosialt arbeid ved Nord universitet. I tillegg gir en rekke
høyskoler og universiteter relevante videreutdanningsmuligheter.
Praksis
Studiets praksisdel er todelt. Den første delen, som har fire ukers varighet, gjennomføres i løpet
av studiets første og andre semester som parallellpraksis. Den andre delen, som har tjue ukers
varighet, gjennomføres i studiets fjerde semester. Denne delen av praksis er en fulltids praksis.
Studenten mottar veiledning i begge praksisperioder. Hver del av praksis vurderes til bestått/ikke
bestått i henhold til kriterier som framgår av et eget praksisreglement. Det er skriftlige arbeidet
knyttet til begge praksisperiodene som vurderes etter karakterene godkjent/ikke godkjent. Alle
skriftlige oppgaver må være godkjent for at praksisdelen av utdanningen skal kunne vurderes til
bestått.
Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Eksamen og vurderingsformer
Studiet har obligatorisk fremmøte og deltakelse på aktiviteter knyttet til ferdighetstrening. Dette
dreier seg bl.a. om muntlige fremlegg, refleksjonsarbeid, kommunikasjonstrening og
praksisforberedende kurs. Det er utarbeidet eget reglement for obligatorisk undervisning.
Veiledet praksis går over 1, 2 og 4 semester av studiet. Praksis skal godkjennes i henhold til
reglement for godkjenning av praksis.
Alle eksamener fra første studieår må være bestått før studenten får begynne på fjerde semester.
Alle eksamener fra første og andre studieår må være bestått for å starte på tredje studieår.
Avsluttende eksamen
Avsluttende eksamen på studieprogrammet er bacheloroppgave.
Programevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av
studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets
kvalitetssikringssystem.
Progresjonskrav
Alle emner på 1 og 2 studieår må være bestått for å kunne begynne på 3 studieår.
Aktuelle forskrifter og sentrale bestemm
Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.
•

Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning, fastsatt av
Kunnskapsdepartementet 29.mars 2019.

Skikkethet
Studenter på bachelor i barnevern er underlagt skikkethetsvurdering.
Eksamensbestemmelser, vurdering og karak
Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke
bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.
Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
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Vedlegg 1 § 2.2 (1):Læringsutbyttet for studietilbudet og Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.
Læringsutbytte skal være beskrevet som det en kandidat skal ha oppnådd ved fullført
utdanning. Læringsutbyttet for studietilbud med profesjonskrav, for eksempel studietilbud
med rammeplaner, må oppfylle både profesjonskravene og kravene i Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR).
2.2 (1) a: Læringsutbyttet for bachelor i barnevern
Kompetanseområde 1:
Nasjonalt
LUB studieprogram 1
kvalifikasjonsrammeverk
(NKR), NIVÅ 6.2. BACHELOR (1.
SYKLUS)
Beskrivelse
KUNNSKAP

‒ har bred kunnskap om
•
sentrale temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser,
verktøy og metoder
innenfor fagområdet

•

•

•

‒ kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor
fagområde

1

•

Begrunnelse for valg av LUB

Har bred kunnskap om
barnevernets
samfunnsmandat,
samarbeidspartnere,
ansvars- og
oppgavefordeling i
velferdsforvaltningen
Har bred kunnskap om
juridisk metode, og
gjeldende internasjonal og
norsk rett som er relevant
for barnevernsfeltet
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

Gir studenten kunnskap om
rådende teorier,
problemstillinger, metoder,
prosesser og sentrale temaer
innenfor barnevern,
sosialpolitikk og
samfunnskunnskap.

Har kunnskap om ulike
pedagogiske metoder og
tiltak innenfor

Gir studenten kunnskap om
aktuell forskning- og
utviklingsarbeid innenfor
fagfeltet

Disse LUB’ene er hentet fra den foreslåtte retningslinjen for sosionomutdanningen
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miljøterapeutisk og annet
barnevernsfaglig arbeid
‒ kan oppdatere sin
kunnskap innenfor
fagområdet

•

Kan oppdatere sin
organisasjonsteoretiske
kunnskap

Gir studenten kunnskap om
hvordan egen kunnskap innen
fagområdet kan oppdateres

•

Kan oppdatere sin kunnskap
om barnevern som
fagområde
Kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid relevant for
sosialt arbeid, nasjonalt og
internasjonalt

Gir studenten kunnskap om
hvordan faget har vokst fram,
og kan peke på viktige
utviklingstrekk

‒ har kunnskap om
•
fagområdets historie,
tradisjoner, egenart og plass
i samfunnet
FERDIGHETER
‒ kan anvende faglig
•
kunnskap og relevante
resultater fra forsknings- og
utviklingsarbeid på praktiske
og teoretiske
problemstillinger og treffe
begrunnede valg

•

•

•

Studenten skal kunne
Kan anvende
anvende faglig metodisk og
forskningskunnskap,
teoretisk kunnskap til å
erfaringskunnskap og
kunnskap fra barn, unge og vurdere og ta stilling til data
og informasjon som er
foreldre som grunnlag for
relevant for sosialt arbeid
kunnskapsbasert praksis i
møte med barn, unge og
familier i egne tjenester og
henvise videre ved behov
Kan anvende et bredt og
flerfaglig kunnskapsgrunnlag
for å arbeide systematisk og
målrettet med barn, unge og
familier 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
‒ har innsikt i relevante fagog yrkesetiske
problemstillinger

•

Kan bruke kunnskaper og
erfaringer til å undersøke,
tilrettelegge, gjennomføre,
dokumentere, analysere,
vurdere og evaluere

Studenten skal kunne
reflektere kritisk under
yrkesutøvelse over egen og
organisasjonens praksis.
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barnevernsfaglig arbeid på
en etisk og faglig forsvarlig
måte

Kompetanseområde 2: Oppvekst og familieliv
Nasjonalt
LUB studieprogram 2
kvalifikasjonsrammeverk
(NKR), NIVÅ 6.2. BACHELOR (1.
SYKLUS)
Beskrivelse
KUNNSKAP

‒ har bred kunnskap om
•
sentrale temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser,
verktøy og metoder
innenfor fagområdet

•
•

•

‒ kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor
fagområde

•

•

‒ kan oppdatere sin
kunnskap innenfor
fagområdet

2

•

Begrunnelse for valg av LUB

Har bred kunnskap om barns Gir studenten kunnskap om
rådende teorier,
oppvekst, barndom,
sosialisering, læring, danning problemstillinger, metoder,
prosesser og sentrale temaer
og utvikling, med særlig
forståelse for barn, unge og innenfor barnevern,
sosialpolitikk og
familier i utsatte
samfunnskunnskap.
livssituasjoner
Har bred kunnskap om
familie- og nettverksarbeid
Har bred kunnskap om
samspill og
utviklingsstøttene omsorg
Har bred kunnskap om rus,
psykisk helse, mulige
problemskapende
sammenhenger, uttrykk og
konsekvenser
Gir studenten kunnskap om
Har kunnskap om urfolk,
aktuell forskning- og
etniske minoriteter og
flyktningers livssituasjoner utviklingsarbeid innenfor
fagfeltet
og rettigheter
Har kjennskap til ulike
former for familieliv og
familiepolitiske føringer
Kan oppdatere sin kunnskap Gir studenten kunnskap om
om sammenhenger mellom hvordan egen kunnskap innen
fagområdet kan oppdateres
helse, utdanning,
sosioøkonomiske faktorer,

Disse LUB’ene er hentet fra den foreslåtte retningslinjen for sosionomutdanningen
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•
•

FERDIGHETER
‒ kan anvende faglig
•
kunnskap og relevante
resultater fra forsknings- og
utviklingsarbeid på praktiske
og teoretiske
problemstillinger og treffe
begrunnede valg
•

•

GENERELL KOMPETANSE
‒ har innsikt i relevante fagog yrkesetiske
problemstillinger

•

levekår og betydningen av
arbeidsinkludering
Kan oppdatere sin kunnskap
om helse- og sosialpolitikk
Kan oppdatere sin kunnskap
om barns digitale
hverdagsliv
Kan anvende kunnskap og Studenten skal kunne
anvende faglig metodisk og
faglig skjønn til å veilede
barn, unge, deres foreldre og teoretisk kunnskap til å
vurdere og ta stilling til data
foresatte i lærings-,
og informasjon som er
mestrings- og
relevant for sosialt arbeid
endringsprosesser
Kan anvende forsknings- ,
praksis og erfaringsbasert
kunnskap for å utrede og
tilrettelegge hensiktsmessige
tiltak
Kan beherske forebyggende
og helsefremmende arbeid
på arenaer der barn og unge
oppholder seg
Kan planlegge, gjennomføre, Studenten skal kunne
dokumentere, evaluere og reflektere kritisk under
yrkesutøvelse over egen og
formidle tiltak og
organisasjonens praksis.
tjenesteutforming med
utgangspunkt i barnets beste

Kompetanseområde 3: Yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste
Nasjonalt
LUB studieprogram 3
kvalifikasjonsrammeverk
(NKR), NIVÅ 6.2. BACHELOR (1.
SYKLUS)

Begrunnelse for valg av LUB

Beskrivelse
KUNNSKAP

3

Disse LUB’ene er hentet fra den foreslåtte retningslinjen for sosionomutdanningen
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‒ har bred kunnskap om
•
sentrale temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser,
verktøy og metoder
•
innenfor fagområdet

•

‒ kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor
fagområde

•

•

•

•

•

Har bred kunnskap om
tverrfaglig, tverretatlig og
tverrprofesjonelt samarbeid
Har bred kunnskap om
vurdering og forståelse av
barns beste og barn og
familiers rettigheter
Har bred kunnskap om
kommunikasjon,
konflikthåndtering og
samarbeid i et samfunn
preget av mangfold

Gir studenten kunnskap om
rådende teorier,
problemstillinger, metoder,
prosesser og sentrale temaer
innenfor barnevern,
sosialpolitikk og
samfunnskunnskap.

Har kunnskap om
Gir studenten kunnskap om
velferdsstatens strukturer og aktuell forskning- og
utviklingsarbeid innenfor
profesjoner
fagfeltet
Har kunnskap om
inkludering, ikkediskriminering og likestilling
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
‒ kan anvende faglig
•
kunnskap og relevante
resultater fra forsknings- og
utviklingsarbeid på praktiske
og teoretiske
problemstillinger og treffe •
begrunnede valg

Kan anvende kunnskap og
kompetanse til å initiere og
lede tverrfaglig, tverretatlig
og tverrprofesjonelt
samarbeid
Kan anvende kunnskap fra
barn og unge som del av
grunnlaget å sikre barn og
unges deltakelse og
medvirkning

Studenten skal kunne
anvende faglig metodisk og
teoretisk kunnskap til å
vurdere og ta stilling til data
og informasjon som er
relevant for sosialt arbeid

10/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i barnevern - 18/03774-46 Reakkreditering 2019 - Bachelor i barnevern : Vedlegg 1 Læringsutbytter på programnivå

•

•

•
•

•

•

Kan anvende kunnskap til å
kommunisere og samarbeide
hensiktsmessig med barn,
unge og foresatte
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 kunnskap om
kulturell mangfold og vise
flerkulturell forståelse og
kultursensitivitet i
tjenesteutøvelsen
Kan anvende erfaringer og
kunnskap til å støtte og
veilede medarbeidere, samt
reflektere kritisk over egen
og tjenestens praksis og
justere praksis under
veiledning

GENERELL KOMPETANSE
‒ har innsikt i relevante fagog yrkesetiske
problemstillinger

•

•

Har innsikt i egen
Studenten skal kunne
reflektere
kritisk under
forforståelse, holdninger og
verdier og betydningen av yrkesutøvelse over egen og
organisasjonens praksis.
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
Kan planlegge, gjennomføre,
dokumentere, evaluere og
formidle tiltak og
tjenesteutforming med
utgangspunkt i barnets beste

Kompetanseområde 4: Innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis
Nasjonalt
LUB studieprogram 4
kvalifikasjonsrammeverk
(NKR), NIVÅ 6.2. BACHELOR (1.
SYKLUS)
Beskrivelse
KUNNSKAP

‒ har bred kunnskap om
sentrale temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser,
verktøy og metoder
innenfor fagområdet

‒ kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor
fagområde

4

Begrunnelse for valg av LUB

Gir studenten kunnskap om
rådende teorier,
problemstillinger, metoder,
prosesser og sentrale temaer
innenfor barnevern,
sosialpolitikk og
samfunnskunnskap.
•

Gir studenten kunnskap om
Har kunnskap om
vitenskapsteori og hvordan aktuell forskning- og
kunnskap utvikles og forstås utviklingsarbeid innenfor
fagfeltet

Disse LUB’ene er hentet fra den foreslåtte retningslinjen for sosionomutdanningen
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•

Har kunnskap om
samfunnsvitenskapelig
metode og dets muligheter
og begrensinger

FERDIGHETER
‒ kan anvende faglig
•
kunnskap og relevante
resultater fra forsknings- og
utviklingsarbeid på praktiske
og teoretiske
•
problemstillinger og treffe
begrunnede valg
•
GENERELL KOMPETANSE
‒ har innsikt i relevante fagog yrkesetiske
problemstillinger

•

•

Studenten skal kunne
Kan anvende kunnskap til
anvende faglig metodisk og
fagutvikling,
teoretisk kunnskap til å
kvalitetsforbedring og
vurdere og ta stilling til data
tjenesteinnovasjon
Kan anvende ny kunnskap på og informasjon som er
relevant for sosialt arbeid
en metodisk og vitenskapelig
måte
Kan anvende digitale verktøy
og relevant teknologi
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.

Studenten skal kunne
reflektere kritisk under
yrkesutøvelse over egen og
organisasjonens praksis.
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Vedlegg 2: Emnebeskrivelser for studiets ulike emner

Dannelsessemesteret
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Dannelsessemesteret

Emnetype

Obligatorisk

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

Erik Christensen

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Høst

Tilbys som frittstående

Nei

Skriveveiledning

Mo i Rana

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Dette førstesemesteremnet skal sette studenten i
stand til å studere og engasjere seg i faglig aktivitet.

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
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Læringsutbytte

Emnet skal gi grunnleggende innføring i filosofi- og
vitenskapshistorie, og relevante temaer innenfor
samfunnsvitenskap. Samfunnsaktuelle spørsmål og
utfordringer vi står ovenfor i dag vil være sentralt.

gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte eller
læringsaktiviteter. Det er
ikke anledning til å
benytte punktliste i dette
feltet.

Kunnskaper: Studenten skal:

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

•

ha bred kunnskap om vitenskapens tradisjoner,
egenart og plass i samfunnet

•

ha grunnleggende kunnskap om vitenskapens rolle i
samfunnsutviklingen

•

forstå etiske utfordringer i forskning, faglig
formidling og i kunnskapsbasert praksis

•

kunne identifisere standpunkter, argumenter og
strukturer i ulike teksttyper

•

ha grunnleggende forståelse av seg selv i
kommunikasjon og relasjon med andre

•

ha kunnskap om den norske velferdsstaten og
velferdspolitikken

Ferdigheter: Studenten kan:
•

fremføre faglige synspunkter i debatter

•

strukturere fagstoff, og presentere det i et skriftlig
arbeid eller i muntlig form

•

arbeide både selvstendig og i gruppe

•

beherske relevante faglige verktøy og teknikker

•

kunne tenke kritisk vedrørende etiske spørsmål;
både om personlige og om studie- og
samfunnsrelaterte forhold.

•

kunne reflektere over eget verdi- og menneskesyn
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Generell kompetanse: Studenten skal:

Forkunnskapskrav

•

kunne forholde seg kritisk til vitenskapelig
kunnskapsproduksjon

•

være allment orientert innen samfunnsanalyse, etikk
og vitenskapsteori

•

kunne formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig
og gjennom andre relevante uttrykksformer

•

ha innsikt i hva som kjennetegner faglige tekster, og
hvordan slike tekster kan påvirke samfunnet

•

kunne bidra til egen og andres faglige utvikling på en
selvstendig og reflektert måte

For enkeltemner: Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.
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Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Undervisningen består av en veksling mellom
forelesninger, studentaktivitet, seminarer og
gruppearbeid. Utvalgte deler av pensum blir
behandlet i forelesninger, men studenten har
selv ansvar for å gjennomgå alt pensum. Det
forventes at studentene påvirker innholdet i
diskusjoner og seminarer ved å bidra med
egne innspill og kommentarer.
Følgende deler av undervisningen er
obligatorisk:

• Introduksjon
• Fagseminar
• Akademisk tekst
Obligatorisk undervisning omfatter alltid
obligatorisk deltakelse, og i noen tilfeller også
obligatorisk arbeid. Detaljert beskrivelse av
obligatorisk deltakelse og obligatorisk arbeid
foreligger i egen oversikt til emnet.
De tre kravene til obligatorisk oppmøte må være
bestått før studenten får levere mappe, og gå opp
til skriftlig og muntlig skoleeksamen.
Godkjent obligatorisk oppmøte og obligatorisk
arbeid er gyldig kun til og med påfølgende
studieår.
Vi viser ellers til "Forskrift om studier og
eksamen ved Nord universitet".

Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum:

Ex.phil.
1.
Dybvig DD. Tanke og handling : filosofi,
vitenskap og samfunn. Bergen: Fagbokforlaget;
2019.
Ex.phil. - kompendium
2.
Malnes R og KM. Egalitarisme. I:
Politisk filosofi. Oslo: Universitetsforlaget;
2017:125–148.
3.

Sandel MJ. Do we own ourselves? /

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.
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Libertarianism. I: Justice: What’s the Right
Thing to Do? London: Penguin; 2009:308 s.
4.
Svendsen LFH og SS. Hva er en god
handling? I: Det sanne, det gode og det skjønne:
en innføring i filosofi. 2. utg. Oslo:
Universitetsforlaget; 2007:129–155.
5.
Wolff J, Wolff J. Who should rule? I: An
Introduction to Political Philosophy. Oxford:
Oxford University Press; 2006.
6.
Wyller T. Den klassiske liberalismen. I:
Hareide S, red. Lærebok i filosofihistorie. Oslo:
Samlaget; 1996:266–274.
Ex.fac.
7.
Balsvik E og SMS (red. . Introduksjon til
samfunnsvitenskapene. Bd Bind 1. 3. utg. Oslo:
Universitetsforlaget; 2017.
8.
Balsvik E og SMS (red. . Introduksjon til
samfunnsvitenskapene. Bd Bind 2. 3. utg. Oslo:
Universitetsforlaget; 2018.
9.
Kildal N. Den norske velferdsstaten: Fra
sosiale til kontraktbaserte rettigheter. Tidsskrift
for velferdsforskning. 2013;16(2):87–95.
http://hdl.handle.net/1956/17403.
10.
Schanz H-J. Hannah Arendt - en
livsbekræftende filosofi. Slagmark.
2003;37(3):15–38.
https://tidsskrift.dk/slagmark/article/view/384/32
9.
Ex.fac. - kompendium
11.
Hatland A. Velferdsstatens framtid. I:
Hatland A, red. Den Norske velferdsstaten. 5.
utg. Oslo: Gyldendal; 2018:278–288.
12.
Hatland A. Familien og velferdsstaten. I:
Hatland A, red. Den Norske velferdsstaten. 5.
utg. Oslo: Gyldendal; 2018:130–148.
13.
Berg BA. Historisme og tidlig
hermeneutikk. I: Bård A. Berg, red. Introduksjon
til menneskevitenskapene. Oslo:

10/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i barnevern - 18/03774-46 Reakkreditering 2019 - Bachelor i barnevern : Vedlegg 2 Emnebeskrivelser

Universitetsforlaget; 2014:63–83.
14.
Berg BA. Historiefagene. I: Bård A.
Berg, red. Introduksjon til
menneskevitenskapene. Oslo:
Universitetsforlaget; 2014:84–105.
15.
Hjelmtveit V. Sosialpolitikk i historisk
perspektiv. I: Mary Ann Stamsø, red.
Velferdsstaten i endring: om norsk helse- og
sosialpolitikk. 3. utg. Oslo: Gyldendal
Akademisk; 2017:44–63.
16.
Pedersen AW og SK. The Nordic
Welfare State Model. I: Oddbjørn Knutsen, red.
The Nordic Models in Political Science:
Challenged, but Still Viable? Bergen:
Fagbokforlaget; 2017:219–238.
17.
Stamsø MA. Organisering og finansiering
av velferdstjenester. I: Mary Ann Stamsø, red.
Velferdsstaten i endring: om norsk helse- og
sosialpolitikk. 3. utg. Oslo: Gyldendal
Akademisk; 2017:110–143.
Kommunikasjon og formidling
18.
Fjelldal C og Ö. Faglig kommunikasjon i
praksis. Oslo: Universitetsforlaget; 2018.
Tekstseminar
19.
Brodersen RB. Tekstens autoritet:
tekstanalyse og skriving i akademia. Oslo:
Universitetsforlaget; 2007.
Tekstseminar for bachelor i barnevern og
bachelor i sosialt arbeid
20.
Edvardsen O og KM. Vold mot barn i
hjemmet: Hvordan ivareta barns rettigheter?
Tidsskrift for familierett, arverett og
barnevernrettslige spørsmål. 2014;12(4):317–
333.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_
og_barnevernrettslige_sp/2014/04/vold_mot_bar
n_i_hjemmet_hvordan_ivareta_barns_rettigheter
.
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21.
Kojan BH. Barnevern og sosiale
nettsamfunn - en utforskende analyse.
Tidsskriftet Norges Barnevern. 2014;91(2-3):63–
76.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/tnb/2014/0203/barnevern_og_sosiale_nettsamfunn__en_utforskende_analyse.
22.
Lorem GF. Omsorg under tvang: En
narrativ studie av pasienters fortellinger om
tvang og psykisk helsevern. Tidsskrift for psykisk
helsearbeid. 2014;11(2):111–124.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/tph/2014/02/omsorg_under_tvang_
-_en_narrativ_studie_av_pasienters_forte.
23.
Lundberg KG og LJS. Brukererfaringer
med Nav i reformperioden: Kompleks
organisasjon, bakkebyråkrati og ustabile
relasjoner. Fontene forskning: et tidsskrift fra
Fellesorganisasjonen (FO). 2013;(2):19–30.
http://fonteneforskning.no/forskningsartikler/ko
mpleks-organisasjon-bakkebyrakrati-og-ustabilerelasjoner-6.19.264059.0d6c591a84.
24.
Natland S og MR. «Jeg var ganske
usynlig...»: Sju ungdommer om sine grunner for
å avbryte videregående utdanning. Fontene
forskning: et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen
(FO). 2012;(1):4–18.
http://fonteneforskning.no/forskningsartikler/jegvar-ganske-usynlig-6.19.264678.6911154107.
Tekstseminar for bachelor i historie og
lektorutdanning i samfunnsvitenskap
25.
Grohse IP. Orknøyene og Norgesveldet:
Økonomisk eller politisk avhengighet? Heimen.
2014;51(4):307–373.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/heimen/2014/04/orknoeyene_og_n
orgesveldet_oekonomisk_eller_politisk_avhengi.
Tekstseminar for bachelor i historie og
lektorutdanning i samfunnsvitenskap kompendium
26.
Audoin-Rouzeau S og AB. 14-18:
Understanding the Great War. New York: Hill
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and Wang; 2002.
27.
Drake HA. The Impact of Constantine on
Christianity. I: Noel Lenski, red. The Cambridge
Companion to the Age of Constantine.
Cambridge: Cambridge University Press;
2006:111–136.
28.
Evjen B. Giftermål, næring og etnisk
tilhørighet 1850-1930. I: Bjørg Evjen og Lars
Ivar Hansen, red. Nordlands kulturelle
mangfold: etniske relasjoner i historisk
perspektiv. Oslo: Pax; 2008:239–270.
29.
Aas S. Kvinnebyen Bodø før 1940. I:
Knut Dørum, red. Politikk, profesjon og
vekkelse: kvinner i Norge på 1800- og 1900tallet. Bergen: Fagbokforlaget; 2014:111–137.
Tekstseminar for Human Resource
Management
30.
Børve HE. Den norske
samarbeidsmodellen: egnet for eksport til USA?
Tidsskrift for samfunnsforskning.
2018;59(01):26–40. doi:10.18261/issn.1504291X-2018-01-02
31.
Byrkjeflot H og KG. Både hierarkisk
styring og nettverk: En studie av utviklingen i
styringen av norske sykehus. Tidsskrift for
samfunnsforskning. 2013;54(4):463–491.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/tfs/2013/04/baade_hierarkisk_styri
ngognettverk_-_en_studie_av_utviklin.
32.
Lockert ÅS. Konkurrerende
omdømmeoppfatninger. Nordiske
organisasjonsstudier. 2017;19(2):25–46.
33.
Mydland N og TN. Avbyråkratisering i
staten? Utfordringer ved prosjekt- og
teamorganisering. Nordiske
organisasjonsstudier. 2017;19(2):3–24.
34.
Rødvei P-H. Trenger vi fagforeninger i et
«individualisert» arbeidsliv? Tidsskrift for
samfunnsforskning. 2008;49(2):243–257.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/tfs/2008/02/trenger_vi_fagforening
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er_i_et_individualisert_arbeidsliv.
Tekstseminar for bachelor i internasjonale
relasjoner
35.
Bøås M. «Pirates of Somalia»: ny
vekstnæring i et land uten stat. Internasjonal
politikk. 67(1):89–100.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/ip/2009/01/pirates_of_somalia__ny_vekstnering_i_et_land_uten_stat.
36.
Larsen T. Fra finanskrise til
massearbeidsløshet: eksempelet Spania og
trusselen mot demokratiet. Samtiden.
2012;(1):48–58.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/file/ci/54626172/Fra_finanskrise_ti
l_massearbeidsloeshet_Eksempelet_Spania_o.pd
f.
37.
Lia B og PN. Norske muslimske
fremmedkrigere. Nytt Norsk Tidsskrift.
2014;31(4):399–416.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/nnt/2014/04/norske_muslimske_fre
mmedkrigere_.
38.
Nerdal R. Mindre ulikhet - flere mord.
Samtiden. 2015;(4):51–56.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/file/ci/66822966/Mindre_ulikhet_fl
ere_mord.pdf.
39.
Skodvin T og JH. Kan de internasjonale
klimaforhandlingene lykkes? Internasjonal
politikk. 2015;73(4):529–537.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww.idunn.no/ip/2015/04/kan_de_internasjonale_
klimaforhandlingene_lykkes.

Hjelepmidler til eksamen

Praksis

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
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utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Vurderingsordninger

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.

Introduksjon til barnevern
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Introduksjon til barnevern

Emnetype

Obligatorisk

Studiested

Bodø

Skriveveiledning

Emneansvarlig
Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Tilbys som frittstående

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
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feltarbeid, nødvendig
utstyr.
Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Emnebeskrivelse
Felt

Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon

Emnet gir en innføring i hva som kjennetegner faget
sosialt arbeid, fagets kunnskapsgrunnlag og verdier,
fagets utvikling internasjonalt og i Norge, samt
yrkesfeltet for sosialarbeidere. Gjennom emnet får
studentene bred kunnskap om hva vi forstår med sosiale
problemer og konkret innsikt i sosiale problemer som
utfordre mennesker i dagen samfunn, og hvilke samspill
det kan være mellom dem. Studentene øves i å
analysere og forstå menneskers sårbarhet og styrker
både i et individ-, gruppe-, familie- og
samfunnsperspektiv. Forståelse av sammenhengen
mellom sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag og praksis
vektlegges gjennom hele emnet.

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte eller
læringsaktiviteter. Det er
ikke anledning til å
benytte punktliste i dette
feltet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten:

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

•

har bred kunnskap om sosialt arbeid
kunnskapsgrunnlag og verdier.

•

har bred kunnskap om sosiale problemer, både hva
som menes med sosiale problemer og de mest
sentrale utfordringene for mennesker i dagens
samfunn.

•

har bred kunnskap om psykologiske og sosiologiske
teorier, og måten disse har bidratt til å forme
praksisteorier i sosialt arbeid.

•

har kunnskap om yrkesfeltet for sosialarbeidere.

•

har kunnskap om særskilte problemstilling om urfolk
og etniske minoriterer i sosialt arbeid

•

har kunnskap om sentrale spenninger i faget sosialt
arbeid og i sosialarbeiderprofesjonene.
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•

Har kjennskap til sosialt arbeid opprinnelse og
utvikling som fag og profesjon både internasjonalt og
i Norge.

Ferdigheter
Studenten:
•

kan identifisere og beskrive sosiale problem på
individ, familie, gruppe og samfunnsnivå.

•

kan analysere sammenhenger og samspill mellom
ulike sosiale problemer både hos barn, unge, voksne
og eldre.

•

kan anvende ulike teoretiske perspektiver for å
forstå sosiale problemer

•

kan identifisere og forstå samspill og muligheter som
finnes mellom menneskers sårbarhet, utfordringer og
styrker.

•

kan utarbeide faglige oppgaver og problemstillinger
og presentere disse i samarbeid med andre.

Generell kompetanse
Studenten:
• har innsikt i og kan reflektere kritisk over hva som
kjennetegner sosialt arbeid som fag og
sosialarbeiderprofesjonenes rolle og bidrag i
velferdssamfunnet.

Forkunnskapskrav

•

har innsikt i samspillet mellom ulike teoretiske
perspektiver og sosialt arbeid som et praktisk fag.

•

kan reflektere kritisk over ulike teoretiske
perspektiver, sammenhengen mellom disse og deres
bidrag til å forstå sosiale problemer.

•

kan formidle faglige beskrivelser, analyser og
forståelser både muntlig og skriftlig.
For enkeltemner: Generell studiekompetanse

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
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skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.
Anbefalte forkunnskaper

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Undervisningen veksler mellom forelesninger,

Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum: Kommer senere

seminarer, gruppearbeid og veiledning.

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Hjelepmidler til eksamen

Praksis

Vurderingsordninger

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
•

Obligatorisk deltakelse - oppmøte minimum

80% på seminarer, teller 0/100 av karakteren
(første gang 2015 vår).

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
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•

Hjemmeeksamen - individuell - 6 - 8 sider, 1
Uker. Teller 60/100 av karakteren (første
gang 2015 vår).

•

Skriftlig skoleeksamen, 6 Timer. Teller

40/100 av karakteren (første gang 2015 vår).

deltakelse – min. 80
percent oppmøte.
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Introduksjon til jus

Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Jus

Emnetype

Obligatorisk

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

Thor Arne Angelsen

Undervisningsspråk

Norsk

Skriveveiledning

Undervisningssemester
Tilbys som frittstående

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Emnebeskrivelse
Felt

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.
Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon

Kurset skal formidle kunnskap i å saksbehandle
forvaltningssaker og til å løse juridiske problemer
knyttet til sosialtjenesteloven og barnevernloven. Kurset
omhandler: juridisk metode, Forvaltningsrett, Lov om
sosiale tjenester, Lov om barneverntjenester.
Hovedfokus er på barnevernrett og sosialrett.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten:

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.
Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

•

har bred kunnskap om juridisk metode og tenkemåte

•

Særskilt om barnevernrett:
har bred kunnskap om lovverket barnevernet utleder
sitt arbeid ifra
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•

har kunnskap om generelle og spesielle
saksbehandlingsregler for barnevernet

•

har kjennskap til hvordan barneverntjenesten som
organisasjon er bygget opp, om hvem som har
kompetanse til å fatte ulike vedtak

•

har kjennskap til målsettingene til barnevernets
arbeid og ha oversikt over hvilke tilbud de kan stille
opp med overfor barn, ungdom og foreldre

•

Særskilt om sosialrett:
har bred kunnskap om lovverket sosialt arbeid utleder
sitt arbeid fra

•

har kunnskap om generelle og spesielle
saksbehandlingsregler for sosialretten

•

har kjennskap til hvordan sosialtjenesten/NAV som
organisasjon er bygget opp, om hvem som har
kompetanse til å fatte ulike vedtak

•

har kjennskap til målsettingene innenfor ulike
velferdstjenester og ha oversikt over hvilke tilbud de
kan stille opp med overfor aktuelle
brukere/samfunnsgrupper

Ferdigheter
Studenten:
• kan finne, vurdere og henvise til rettsregler som er
relevant i en sak
•

kan anvende juridisk kunnskap til å fremstille en sak
og begrunne vedtak

•

kan fremføre juridiske pro-/contra-argumenter som
skal eller kan lede til vedtak

Generell kompetanse
Studenten skal:
• ha innsikt i hvordan barneverns- og sosialrettet gir
rammer og føringer for utøvelsen av sosialt arbeid
•

ha innsikt i, og kan reflektere kritisk over, hvordan
lovbestemmelser kan anvendes til å gjøre begrunnede
valg og beslutninger
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Forkunnskapskrav

For enkeltemner: Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningsform

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum: Kommer senere

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Hjelepmidler til eksamen
Praksis

Vurderingsordninger

Skriftlig skoleeksamen, 6 Timer

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.
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Sosialt arbeids roller, relasjoner og metoder
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emnekode og navn

Sosialt arbeids roller, relasjoner og metoder

Emnetype

Obligatorisk

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

Guro Wisth Øydegard

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Høst

Tilbys som frittstående

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.
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Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emnet gir innføring i ulike metoder innen sosialt arbeid,
med vekt på hvordan aktiviteter og samhandling med
ulike brukere/brukergrupper kan fremme
ressursutvikling og problemløsning innen ulike
praksisfelt. Det legges vekt på samspillet mellom teori
og metode, og studentene skal gjennom kurset oppøve
sin evne til kritisk refleksjon over egen forforståelse,
verdier, roller og normer i utviklingen av sin
profesjonelle praksis.

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte eller
læringsaktiviteter. Det er
ikke anledning til å
benytte punktliste i dette
feltet.

Emnet inluderer et feltarbeid i en kommune hvor
studentene skal skaffe seg oversikt over hva
sosialarbeider gjør innenfor ulike tjenester
Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten har:
• Bred kunnskap om metodisk sosialt arbeid på
individ- gruppe- og samfunnsnivå, og hvordan
disse kan benyttes for å avhjelpe sosiale
problemer.
•

Bred kunnskap om ulike rolle sosialarbeidere
utøver innenfor ulike metoder og
velferdstjenester.

•

Kunnskap om aktivitet som kommunikasjonsog samhandlingsverktøy for

•

brukere/brukergrupper i ulike praksisfelt.
Kunnskap om hvordan man gjennom kritisk
refleksjon kan utvikle egen praksis og rolle
som sosionom eller barnevernspedagog.

Ferdigheter
Studenten kan:
• Anvende teori og metoder i utvikling av sin
profesjonelle praksis
•

Anvende kunnskap om ulike sosiale problemer
i analyser og beskrivelser av relevante metoder
for å avhjelpe og løse sosiale problemer

•

Anvende ulike kommunikasjonsformer til å
etabler og vedlikeholde bærende relasjoner til
ulike brukere/brukergrupper

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.
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•

Reflektere kritisk over egen rolle, forforståelse
og verdier i samspill med ulike
brukere/brukergrupper

•

Anvende musikk, drama og kunst og håndverk
som aktivisering i sosialt arbeid med barn, unge
og voksne

Generell kompetanse
Studenten skal:
• Ha oversikt over og innsikt i ulike metoder for
sosialt arbeid på individ- gruppe og
samfunnsnivå.

Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskaper

•

Ha innsikt i samspillet mellom sosialt arbeid på
i individ-, gruppe- og samfunnsnivå

•

Kunne skriftlig og muntlig formidle kunnskap
om hvordan et sosialt problem kan forstås, og
kunne velge og begrunne arbeidsmåter i
samspill brukere på individ-, gruppe- og
samfunnsnivå

•

Ha innsikt i og kan reflektere kritisk over egen
rolle, forforståelse og verdier som sosionom
eller barnevernspedagog

For enkeltemner: Generell studiekompetanse

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.
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Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Undervisningen veksler mellom forelesninger,
seminarer, gruppearbeid og veiledning. Deler
av undervisningen er obligatorisk.

Pensum og anbefalt
litteratur

1.
Norge Justis- og politidepartementet.
Straff som virker : mindre kriminalitet - tryggere
samfunn : kriminalomsorgsmelding. Bd nr. 37
(2007-2008). [Oslo]: Justis- og
politidepartementet; 2008:8 sider.
https://www.regjeringen.no/contentassets/d064fb
36995b4da8a23f858c38ddb5f5/no/pdfs/stm2007
20080037000dddpdfs.pdf.
2.
Justis- og beredskapsdepartementet. NOU
2008:15: Barn og straff – utviklingsstøtte og
kontroll. Justis- og beredskapsdepartementet;
2008.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou2008-15/id527241/.
3.
Jensen M. Estetiske læreprosesser i skole,
kulturskole og barnehage. Trondheim:
Akademika forlag; 2013.
4.
Krüger V og S. Musikk, ungdom,
deltakelse : musikk i forebyggende arbeid. Oslo:
Universitetsforlaget; 2015.
5.
Engelstad A. De undertryktes teater : når
tilskueren blir deltaker : Augusto Boals metoder
og praksis. 2. utg. Oslo: Cappelen akademisk
forlag; 2001.
6.
Norge Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Bolig for velferd :
nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (20142020). Oslo: Kommunal- og
moderniseringsdepartementet; 2014:38.
http://www.regjeringen.no/upload/KMD/BOBY/
Nasjonal_Strategi_Boligsosialt_arbeid.pdf.

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.
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7.
Solstad A. Pengene og livet : økonomisk
rådgivning i sosialt arbeid. 3. utg. Oslo:
Universitetsforlaget; 2017.
8.
Berg B og A. Minoritetsperspektiver i
sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget; 2011.
9.
Moen HB. Mentaliserende og narrativ
tilnærming i arbeid med spiseforstyrrelser. I:
Lone A, Halvorsen T, red. Sosialpedagogiske
perspektiver. Oslo: Universitetsforlaget; 2019.
10.
Hutchinson GS. Samfunnsarbeid :
mobilisering og deltakelse i sosialfaglig arbeid.
3. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2010.
11.
Olkowska A og L. Miljøterapi :
prinsipper, perspektiver og praksis. Bergen:
Fagbokforlaget; 2016.
12.
Saus M, Jenssen T, Strandbu A. Mellom
entusiasme og anvendelse ; barnevernsarbeideres
oppfatninger og erfaringer med familieråd.
Tidsskriftet Norges barnevern. 2017;94(1):54–
70.
https://login.ezproxy.nord.no/login?url=https://w
ww-idunnno.ezproxy.nord.no/tnb/2017/01/mellom_entusia
sme_og_anvendelse__barnevernsarbeideres_oppf.
13.
Breimo JP. . . [et al. . Individuell plan :
samspill og unoter. Oslo: Gyldendal; 2015.
14.
Halvorsen T. Miljøarbeid i institusjoner
for utsatte unge. Bergen: Fagbokforlaget; 2012.
15.
Hansen R og S. Sosialt arbeid : en situert
praksis. Oslo: Gyldendal akademisk; 2017.
16.
Hole R. Forebygging og behandling av
rusproblemer : en innføring. Oslo:
Universitetsforlaget; 2014.
17.
Barth T. Motiverende Intervju: hvorfor
og hvordan benytte denne samtaleteknikken.
2014. http://www.forebygging.no/Artikler/20142012/Motiverende-Intervju-hvorfor-og-hvordanbenytte-denne-samtaleteknikken/.
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18.
Fjelldal-Soelberg C. Hva er oppskriften
på et normalt menneske? ; stigmatisering av
personer som skader egen kropp. Fontene
forskning : et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen
(FO). 2011;(1):58–68.
19.
Mehlum L, Holseth K. Selvskading - hva
gjør vi? Tidsskrift for Den norske legeforening.
2009;129(8):759–762.
doi:10.4045/tidsskr.08.0378
20.
Mjøen OM, Kittelsaa AM. Ansattes blikk
i et annerledes hjem ; dilemmaer ved arbeid i
hjemmet hos personer med utviklingshemming.
Fontene forskning : et tidsskrift fra
Fellesorganisasjonen (FO). 2018;(1):30–41.
21.
Nordaunet OM, Andvig E. Møte mellom
skadereduksjon og Housing First i Norge –
ansattes beskrivelser. Tidsskrift for psykisk
helsearbeid. 2018;(01):52–62.
doi:10.18261/issn.1504-3010-2018-01-06
22.
Andersen AJW. Psykisk helsearbeid : en
gang til. Oslo: Gyldendal akademisk; 2018.
23.
Lillevik OG og Ø. Miljøterapeutisk
arbeid i møte med vold og aggresjon. Oslo:
Gyldendal akademisk; 2014.
24.
Ohnstad A. Ubehaget i sosialt arbeid.
Oslo: Gyldendal akademisk; 2014.
25.
Fauske H, Kvaran I, Lichtwarck W.
Hjelpetiltak i barnevernet ; komplekse problemer
og usikre virkninger. Fontene forskning : et
tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO).
2017;(2):45–58.
26.
Lomell HM og S. Kriminologi. Oslo:
Universitetsforlaget; 2017.
27.
Langsrud E, Fauske H, Lichtwarck W. Et
maktperspektiv på «gode nok foreldre» i
barnevernets kontekst. Tidsskriftet Norges
Barnevern. 2017;94(02):126–138.
doi:10.18261/issn.1891-1838-2017-02-05
28.

Graham Clifford ... [et al.]. Minst hjelp til
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dem som trenger det mest? : sluttrapport fra
forsknings- og utviklingsprosjektet Det nye
barnevernet. Bd nr. 6/2015. Bodø:
Nordlandsforskning; 2015:266 s.
http://www.nordlandsforskning.no/getfile.php/13
87521445428350/Dokumenter/Rapporter/2015/Rappo
rt_06_2015.pdf.
29.
Eggebø H. Skeiv på bygda. Bd 2015 : 2.
Nordfold: KUN senter for kunnskap og
likestilling og Forl. Nora; 2015:105.
http://www.kun.no/uploads/7/2/2/3/72237499/2_
2015_lhbt.pdf.
Kompendium SA267S H19
30.
Tjora AH, Moen HB. Personlig identitet i
møte med sosiale fordringer: Spiseforstyrrelsers
opprinnelse. I: Helsesosiologi : analyser av
helse, sykdom og behandling. Oslo: Gyldendal
akademisk; 2012:209–230.
31.
Solstad A, Solstad A. Nav og arbeid. I:
Kort om NAV. Oslo: Universitetsforlaget;
2018:53–72.
32.
Rugkaasa M, Rugkaasa M.
Kulturalisering av sosiale problemer. I:
Barnevern i et minoritetsperspektiv : sosialt
arbeid med barn og familier. Oslo: Gyldendal
akademisk; 2017:55–67.
33.
Mevik L, Edvardsen, Arne Kristian
Myhre. Hvordan se det vi ikke ønsker å se –
fysiske og psykososiale symptomer. I: Vold mot
barn : teoretiske, juridiske og praktiske
tilnærminger. Oslo: Gyldendal akademisk;
2016:100–115.
34.
Pape H. Kjønn og vold. I: Stefansen K,
red. Kjønnsforskning. Oslo: Universitetsforlaget;
2006:s. 207–217.
35.
Hjemdal O. Vold mot kvinner –
definisjoner, forekomst og risikofaktorer. I:
Narud K, red. Vold mot kvinner. [Oslo]:
Cappelen Damm akademisk; 2014:19–36.
36.

Jonassen W. Vold mot kvinner –
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historikk og status. I: Narud K, red. Vold mot
kvinner. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk;
2014:37–52.
37.
Terum T, Jessen. Arbeidslinja og
sosialarbeiderne. I: Stjernø S og Ø, red.
Arbeidslinja : arbeidsmotivasjonen og
velferdsstaten. Oslo: Universitetsforlaget;
2012:79–94.
38.
Dahl, Friestad. Sosial ulikhet og psykisk
helse. I: Norvoll R, red. Samfunn og psykisk
helse : samfunnsvitenskapelige perspektiver.
Oslo: Gyldendal akademisk; 2013:149–165.
39.
Hauge R, Hauge R. Stempling og
stigmatisering. I: Kriminalitetens årsaker.
2.utgave utg. Oslo: Universitetsforlaget;
1997:99–116.
40.
Halvor Fauske WL. Tverrfaglig
samarbeid i barnevernets beslutningsprosess. I:
Christiansen Ø og K, red. Beslutninger i
barnevernet. Oslo: Universitetsforlaget;
2016:178–194.
41.
Eggebø H. Levekår blant skeive med
innvandrerbakgrunn i Norge. Bodø:
Nordlandsforskning; 2008.
http://www.nordlandsforskning.no/getfile.php/13
249051543846499/Dokumenter/Rapporter/1018/NF_9
_2018.pdf.
42.
Torbjørnsen AB., Aasland A-MK.
Behandlingsplan - veiviser for relasjonsbygging
og læring. I: Strømstad JV, Torbjørnsen ABE,
Aasland A-MK, red. Hvem er du? : miljøterapi
som terapeutisk relasjonsarbeid. Stavanger:
Hertervig forlag akademisk; 2016:132–149.
43.
Ulfrstad L-M. Perspektiver på boligen og
boligsosialt arbeid. I: Velferd og bolig : om
boligsosialt (sam-)arbeid. Oslo:
Kommuneforlaget; 2011:19–35.Anbefalt litteratur:
Hjelepmidler til eksamen
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Praksis

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.

Vurdering og eksamen Sammensatt vurdering
bestående av:

Vurderingsordninger

•

Obligatorisk deltakelse: 80 % oppmøte på
veiledning og praktiske øvelser.

Arbeidskravet må være bestått for å få gå
opp til skoleeksamen.
•

Obligatorisk arbeid: Muntlig fremlegg av

gruppearbeid. Vurderes som bestått / ikke
bestått.
•

Hjemmeeksamen som teller 40 % av

karakteren. Eksamen gis karakter A-F.
•

Muntlig eksamen som teller 60 % av

karakteren. Eksamen gis karakteren A-F.

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.
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Innføring i samfunnsvitenskapelig metode
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Innføring i samfunnsvitenskapelig metode

Emnetype

Obligatorisk

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

Anne Tjønndal

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Høst

Tilbys som frittstående

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Emnebeskrivelse
Felt

Fyll ut / velg tekst

Kort introduksjon

Læringsutbytte

Emnet gir en oversikt og innføring i
samfunnsvitenskaplige metoder og fremgangsmåter
for innsamling og analyse ved bruk av både
kvantitative og kvalitative tilnærminger. I emnet
presenteres og diskuteres sentrale begreper innen
samfunnsvitenskapelige metoder med utgangspunkt
i vitenskapsteori og forskningsprosessen.

Kunnskap:
har oversikt over ulike
samfunnsvitenskapelige metoder
• har kunnskap om ulike metodiske
tilnærminger og analysemåter
• forstår etiske utfordringer knyttet til ulike
metoder
Ferdigheter
• kan redegjøre for sentrale metodebegreper
• behersker relevante faglige verktøy,
teknikker og uttrykksformer
•

Skriveveiledning

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.
Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Skriveveiledning

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.
Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.
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kan reflektere over egen faglig utøvelse og
justere denne under veiledning
• kan vurdere etiske utfordringer knyttet til
samfunnsvitenskapelig forskningsaktivitet
• kan anvende ulike metoder for å analysere
empiriske datamaterialer
Generell kompetanse
• kan planlegge og gjennomføre en enkel
forskningsoppgave
• kan formidle sentral metodekunnskap
• kan lese samfunnsvitenskapelig faglitteratur,
samt presentasjoner av forskning i media
med en bedre evne til å forstå og kritisk
vurdere de resultater som presenteres
•

Forkunnskapskrav

For enkeltemner: Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Undervisningen består av en kombinasjon av
forelesninger, diskusjoner, seminarer,
labøvelser og nettstøtte.

Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum:

Obligatorisk pensum
1.
Tufte PA. Hvordan lese kvantitativ
forskning? . Oslo: Cappelen Damm akademisk;
2018.
2.
Thagaard T. Systematikk og innlevelse :
en innføring i kvalitative metoder Tove
Thagaard. 5. utg. Bergen: Fagbokforl; 2018.

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.
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3.
Rasmussen K. Sociologens fotografiske
feltnoter ; et bidrag til «thick description»?
Sosiologi i dag. 2007;37(1):13–32.
Særskilt pensum for studenter i Bodø
4.
Tjønndal A. Statistisk analyse i Stata .
Oslo: Cappelen Damm akademisk; 2018.
Særskilt pensum for studenter i Mo i Rana
5.
Johannessen A, Christoffersen L, Tufte
PA. Introduksjon til samfunnsvitenskapelig
metode Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte og
Line Christoffersen. 5. utg. Oslo: Abstrakt; 2016.
Kompendium
6.
Hverdagskunnskap og forskning. I: A.
Johannessen, P. A. Tufte og L. Christoffersen,
Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode.
5. utg. Oslo: Abstrakt forl.; 2016:23–30–.
7.
Fra tema til problemstilling . I: A.
Johannessen, P. A. Tufte og L. Christoffersen,
Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode.
5. utg. Oslo: Abstrakt forl.; 2016:49–66–.
8.
Hvordan undersøkelser gjennomføres forskningsdesign. I: A. Johannessen, P. A. Tufte
og L. Christoffersen, Introduksjon til
samfunnsvitenskapelig metode. 5. utg. Oslo:
Abstrakt forl.; 2016:69–80–.
9.
Elstad JI. Spørreskjemaundersøkelsens
fallgruber. I: D. Album, M. Nordli Hansen og K.
Widerberg, Metodene våre: eksempler fra
samfunnsvitenskapelig forskning. Oslo:
Universitetsforl.; 2010:155–173.

Anbefalt litteratur:
Hjelepmidler til eksamen
Praksis

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
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Sammensatt vurdering

Vurderingsordninger

Obligatorisk deltakelse på lab (80%), teller
0/100 av karakteren
• Forutsettes fullført før fremstilling til
eksamen/vurdering
• Skriftlig skoleeksamen, 6 Timer. Teller
100/100 av karakteren
•

om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.
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Praksisstudier

Faktaopplysninger om emnet
Felt

Fyll ut / velg tekst

Emnekode og navn

SA202S Praksisstudier

Emnetype

Obligatorisk

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

Linda Sjåfjell

Skriveveiledning

Undervisningsspråk
Norsk
Undervisningssemester

Vår

Tilbys som frittstående

Ja

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur. Studentene må
påregne noen utgifter i forbindelse med transport,
kost og losji.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Sluttevaluering for vårsemesteret
holdes tidlig i påløpende høstsemester. Evaluering
inngår som en del av universitetets
kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Emnebeskrivelse
Felt

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning
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Kort introduksjon

Emnet har fokus på hvordan studentene kan utvikle
kunnskap i praktisk sosialt arbeid. Kunnskap om
samfunnet, mennesket i samfunnet og en personlig
utviklet kompetanse i relasjonsarbeid, er sentralt.
Emnet vektlegger utvikling av personlig kompetanse,
som omfatter rolleutøving, kontakt- og
samhandlingsevne, stresstoleranse og organisatorisk
kompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten har kunnskap om:

•

Den aktuelle organisasjonens/institusjonens
oppgaver, rolle og funksjon der han/hun er
utplassert

•

Organisasjonens/institusjonens plass som en
del av av velferdstjenester

Ulike teoretiske tilnærminger og metoder
som anvendes for å forebygge og løse
sosiale problemer
Ferdigheter:
•

Studenten kan:

•

Anvende de teoretiske kunnskapene og
innsikten de har tilegnet seg gjennom
undervisning og selvstudier i sin utøvelse av
hhv. det barnevern- og sosionomfaglige
arbeidet innen sitt tildelte praksisfelt

Reflektere kritisk over egen rolle og verdier i
samspill med brukere/brukergrupper og
ansatte
Generell kompetanse:
•

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.
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Studenten skal:

•

Forstå hvordan forskningsbasert kunnskap
og personlige ferdigheter samspiller i
utøvelsen av det sosiale arbeidet med den
aktuelle brukeren/brukergruppen

Forstå sosialarbeiderrollen i den aktuelle
organisasjonen/institusjonen der hun/han er
utplassert.
Studenten må ha studierett på bachelor i sosialt arbeid
eller bachelor i barnevern ved studiested Bodø.
•

Forkunnskapskrav

SA128S Introduksjon til sosialt arbeid og RE120S
Introduksjon til juss må være bestått før studenten får
gå ut i praksis.

Anbefalte forkunnskaper

Kommunikative ferdigheter. God skriftlig
framstillingsevne.

Undervisningsform

Undervisning ansikt til ansikt, seminarer og arbeid i
mindre grupper og praktisk sosialt arbeid.

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Det er obligatorisk oppmøte på praksisforberedende
kurs og samlinger, bestående av forelesning og
gruppearbeid. Deler av praksisforberedende kurs
foregår i 3. semester.

Det er obligatorisk frammøte i praksis. Se eget
reglement for praksis.

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.
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Utplassering i praksis pågår hele 4. semester (20 uker).

Det er også mulighet for å ha praksisperioden i
utlandet. Se eget reglement for utenlandspraksis.

Pensum og anbefalt
litteratur

Pensumlisten finnes i Leganto

Hjelepmidler til eksamen

Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige
ordbøker.

Praksis

Vurderingsordninger

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Samlet vurdering:
Bodø - Obligatorisk deltakelse - praksissamling, teller
0/100 av karakteren.
Bodø - Oppgave 1 – Individuelt arbeidskrav, del a) 2-3
sider. Del b) 2 sider, teller 0/100 av karakteren.
Bodø - Oppgave 2 - Individuell, refleksjonsnotat 4 sider,
teller 0/100 av karakteren.
Bodø - Oppgave 3 - Individuell, 8 sider, teller 0/100 av
karakteren.
Bodø - Praksis, 20 Uker. Teller 100/100 av karakteren.

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.
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Barnevernsarbeid
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn
Emnetype

Skriveveiledning

SA271S Barnevernsarbeid
Obligatorisk
Bodø

Emneansvarlig
Undervisningsspråk
Undervisningssemester

Kate Mevik
norsk
5.semester

Tilbys som frittstående

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon

Læringsutbytte

Fyll ut / velg tekst

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.
Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Skriveveiledning

Beskriv emnet i 3-4
Emnet skal gi studentene dybdekunnskap om arbeid i setninger. Husk å ikke
det kommunale og statlige barnevernet, samt om
gjenta informasjon som
utviklingspsykologi og sosialpedagogisk arbeid.
fremkommer i andre felt
Nyere forskning på området presenteres og temaer
f.eks. Læringsutbytte
derfra er utgangspunkt for studentenes refleksjon og eller læringsaktiviteter.
egeninnsats.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Kunnskap
Studenten har

•
•

bred kunnskap om barnevern som
fagområde
bred kunnskap om sentrale teorier innen
utviklingspsykologi og sosialpedagogikk.

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.
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•
•

•
•

•

bred kunnskap om omsorgssvikt,
overgrep og vold, mulige årsaksforhold,
uttrykk og konsekvenser
bred kunnskap om ulike pedagogiske
metoder og tiltak innenfor
miljøterapeutisk og annet barnevernfaglig
arbeid
kunnskap om profesjonsetikk, etiske
verdier, dilemmaer og problemstillinger i
barnevernsfeltet
kunnskap om urfolk, etniske minoriteter
og flyktningers livssituasjon, rettigheter
og særskilte utfordringer tilknyttet
barnevernsarbeid
kjennskap til forskning og
kunnskapsstatus hva gjelder viktige
problemstillinger innen
barnevernsarbeid

Ferdigheter
Studenten kan :

•

•
•
•
•
•

anvende kunnskap og faglig skjønn til å
veilede barn, unge, deres foreldre og
foresatte i lærings-, mestrings- og
endringsprosesser
anvende kunnskap til å vurdere barns
utvikling, herunder avdekke deprivasjon,
lærevansker eller påført skade
anvende et bredt og flerfaglig
kunnskapsgrunnlag i miljøterapeutisk
arbeid
anvende aktiviteter for å fremme lek,
læring, inkludering, mestring og
deltagelse
anvende forsknings-, praksis og
erfaringsbasert kunnskap for å utrede og
tilrettellegge hensiktsmessige tiltak
beherske forebyggende og
helsefremmende arbeid på arenaer der
barn og unge oppholder seg

Generell kompetanse
Studenten skal

•

kunne bruke kunnskaper og erfaringer i å
undersøke, til rette legge, gjennomføre,
dokumentere, analysere, vurdere og
evaluere barneernsfaglig arbeid på en
etisk og forsvarlig måte
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•

•
•

•
•

Forkunnskapskrav

ha innsikt i og kan ivareta barn, unge og
familiers rettigheter og bidra til å sikre
likeverdige tjenester i et samfunn preget
av mangfold
ha innsikt i, og kan utøve
sosialpedagogisk arbeid med barn og
unge
kunne bruke kunnskap, ferigheter og
erfaringer til å møte barn, unge og
familier i en utsatt livssituasjon med
forståelse, empati og anerkjennelse
kunne planlegge, gjennomføre, begrunne,
evaluere og dokumentere barnevernfaglig
arbeid selvstendig og sammen med andre
kunne formidle barnevernfaglig teorier
og problemstillinger både muntlig og
skriftlig og gjennom dramaturgiske
uttrykk

For enkeltemner: Generell studiekompetanse.
Emnet inngår i barnvernspedagogutdanningen og
utgjør 30 studiepoeng i 5. semester. Alle semester i
barnvernpedagogutdanniengen må være bestått før
dette emnet kan tas.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Fordypning i aktivitetsfag med avsluttende forestilling.
Rollespill i familierådlag, fylkesnemndsbehandling,
samt rollespill med fokus på egne samtaleferdigheter
og skriftlige refleksjoner over eget og andres bidrag i
rollespill.

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.
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Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum: se eget vedlegg

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Anbefalt litteratur:
Hjelepmidler til eksamen
Praksis

Vurderingsordninger

Deler av SA 271S er obligatorisk gjennom 80 %
deltagelse.

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.
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Tverrprofesjonell samarbeidslæring
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

SA270S Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Emnetype

Obligatorisk

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

Janne Paulsen Breimo

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Tilbys som frittstående

Ja

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Emnebeskrivelse
Felt

Skriveveiledning

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.
Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon

Emnet omhandler faglige, tverrprofesjonelle og
yrkesetiske problemstillinger sosialarbeideren vil kunne
møte i utøvelsen av faget og i møte med andre
profesjoner og tjenesteytende instanser. Gjennom
emnet skal studentene øke sin kompetanse i å handle
forsvarlig i møtet med mennesker i utsatte
livssituasjoner og utvikle kompetanse til å identifisere
og reflektere over ulike tverrprofesjonelle dilemma de
vil møte som praktikere. Utfordringer og muligheter i
slikte møter er sentralt i dette emnet.

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

Studenten
•

har bred kunnskap om organisasjoners
kulturer og strukturer for muligheter og
utfordringer ved tverrprofesjonelt samarbeid
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•

har bred kunnskap om hva som kjennetegner
egen profesjon, yrkesrolle og arbeidsform i
samarbeidsrelasjoner/samarbeid med andre
profesjonsutøvere

•

har kunnskap om hvilke muligheter og
barrierer tverrprofesjonelt samarbeid gir
har kunnskap om systematisk
refleksjonsarbeid knyttet til ulike
dilemmasituasjoner
har kjennskap til andre nærliggende
profesjoner yrkesrolle og arbeidsmåter

•

Ferdigheter
Studenten
•

•

•
•
•

kan reflektere over betydningen av
organisasjoners kulturer og strukturer for
muligheter og utfordringer ved
tverrprofesjonelt samarbeid
kan reflektere over egen rolle og arbeidsform i
samarbeidsrelasjoner/samarbeid med andre
profesjonsutøvere
kan identifisere muligheter og barrierer
tverrprofesjonelt samarbeid gir
kan reflektere systematisk over utfordringer
knyttet til dilemmasituasjoner
kan reflektere over egne verdier og hvordan
de kan påvirke faglige valg

Generell kompetanse
Studenten
•
•

•

Forkunnskapskrav

har innsikt i relevante tverrprofesjonelle og
yrkesetiske problemstillinger
har kompetanse til å kommunisere og
samhandle med andre profesjonsutøvere
har innsikt i egne verdier og hvordan de kan
påvirke faglige valg og holdninger i
tverrprofesjonelt samarbeid

For enkeltemner: Generell studiekompetanse

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
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f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Forelesninger og seminarer i mindre grupper

Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum:
Bøker:
Almås, S.H., Vasset, F. og Ødegård, A. (2018).
Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS): for
bachelorstudenter i helse- og sosialfag. Bergen:
Fagbokforlaget.
Lauvås, K. og Lauvås, P. (2004). Tverrfaglig
samarbeid: perspektiv og strategi. Oslo:
Universitetsforlaget.
Kompendium:
Dag Ingvar Jacobsen (1959-), Pål Repstad (1947-), &
Dag Ingvar Jakobsen. (2004). Hvorfor
er samarbeid så vanskelig? Tverrfaglig samarbeid i et
organisasjonsteoretisk perspektiv. I:
Dugnadsånd og forsvarsverker : tverretatlig
samarbeid i teori og praksis Pål Repstad [red.] ;
[... forfatterne: Dag Ingvar Jacobsen, ... [et al.]] (2.
utg., pp. 75–111). Oslo: Universitetsforl.
Janne Paulsen Breimo (1976-), Breimo, J. P.,
Normann, T., Sandvin, J. T., & Thommesen, H.
(2015). Individuell plan : samspill og unoter Janne
Paulsen Breimo ... [et al.]. Oslo:
Gyldendal. Kap. 2, side 25-40
Willumsen, E., Ødegård, A., & Elisabeth Willumsen.
(2016). Tverrprofesjonelt samarbeid i
utdanning og praksis i helse- og velferdssektoren. In
Tverrprofesjonelt samarbeid : et

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.
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samfunnsoppdrag Elisabeth Willumsen og Atle
Ødegård (red.) (2. utg., p. 307 s.). Oslo:
Universitetsforl. Kap. 2, side 33-52
Willumsen, E., Ødegård, A., & Atle Ødegård. (2016).
Konstruksjoner av tverrprofesjonelt
samarbeid. In Tverrprofesjonelt samarbeid : et
samfunnsoppdrag Elisabeth Willumsen og Atle
Ødegård (red.) (2. utg., p. 307 s.). Oslo:
Universitetsforl.. Kap. 6, side 113-128
Støkken, A. M., & Solveig Botnen Eide. (2014).
Likeverdig samarbeid: lettere sagt enn gjort?
In Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid Anne Marie
Støkken (red.) (pp. 31–50). Bergen:
Fagbokforlaget.
Sølvi Mausethagen (1976-), Jens-Christian Smeby
(1956-), & Hanne Hagland og Per
Solvang. (2017). Kvalifisering til tverrprofesjonell
praksis. In Kvalifisering til profesjonell
yrkesutøvelse (pp. 83–94). Oslo: Universitetsforlaget.
Grelland, H. H. . . . [et al. ., & Dag G. Aasland. (2014).
Hvem er vi? In Samarbeidets filosofi
(pp. 39–57). Oslo: Gyldendal akademisk.
Akkerman, S. F., & Bakker, A. (2011). Boundary
Crossing and Boundary Objects. Review of
Educational Research, 81(2), 132–169.
https://doi.org/10.3102/0034654311404435
Hjelpemidler til eksamen
Praksis

Vurderingsordninger

Skriftlig skoleeksamen – 6 timer
Obligatorisk deltakelse – 80 prosent oppmøte seminar
Obligatorisk arbeid – muntlig presentasjon på seminar

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.
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Funksjonshemmede og samfunn
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Funksjonshemming og samfunn.

Emnetype

Valgfritt

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

?

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Høst

Tilbys som frittstående

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Emnebeskrivelse
Felt

Skriveveiledning

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.
Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon

Emnet omhandler sentrale tema for arbeid med
funksjonshemmede, som nedbygging av barrierer,
FN`s menneskerettigheter, lovverk, arbeid og
sysselsetting, levekår, diskriminering, inkludering,
aktivitet og deltakelse.
Sentrale begreper og teorier om ulike måter å
betrakte funksjonshemming på, vil belyses.
Sosialarbeiderens rolle, arbeidsoppgaver ogmetoder i ulike praksisammenhenger tematiseres og
diskuteres.

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og

Studenten:
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•

har bred kunnskap om ulike forståelser av
funksjonshemming.
har bred kunnskap om miljøarbeid, saksbehandling
og arbeid med fjerning av funksjonshemmende
barrierer
har kunnskap om FN konvensjonen om rettighetene
til mennesker med funksjonsnedsettelse og
relevante lover.
har kunnskap om utvikling av politikk av særlig
relevans for personer med funksjonsnedsettelse.
har kunnskap om habiliterings og
rehabiliteringstjenester.
har kjennskap om forskning på
funksjonshemmedes levekår.

•
•
•
•
•

Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

Ferdigheter
Studenten:

•

kan reflektere over hvordan ulike forståelser
innvirker på organisering, tilrettelegging og innhold i
ulike tjenester
kan relatere innhold i FN konvensjonen og
sosialpolitiske målsettinger til sosialt arbeid på ulike
områder.
kan anvende FN konvensjonen, eksisterende
lovgivning og politiske målsettinger i utøvelse og
utvikling av tjenester.
kan anvende relevant kunnskap til å støtte
mennesker med funksjonsnedsettelser til å kunne
leve gode liv i tråd med egne preferanser.
kan anvende relevant kunnskap for å få endret
funksjonshemmende barrierer i
samfunnsinstitusjoner og i samfunnet generelt.

•
•
•
•

Generell kompetanse
Studenten:

•

•
•

har kompetanse om hvordan samspillet mellom
den enkeltes forutsetninger og krav fra miljø har
betydning for den enkeltes funksjonshemming og
hvordan gapet her kan minskes.
har kompetanse om samarbeid med andre
profesjonelle og de berørte og deres
organisasjoner om utvikling av tjenester.
har kompetanse om hvordan støtte den enkelte og
grupper til å kunne ta beslutninger selv.

•
Forkunnskapskrav

For enkeltemner: Generell studiekompetanse. Skal det
være krav til bestått tidligere emner?

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
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f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Forelesninger, seminar og gruppearbeid.

Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum:
Barne- likestillings- og diskrimineringsdepartementet
(2006) FN konvensjonene om Rettighetene til
menneskder med nedsatt funksjonsevne. (50 s).
Forskrift om habilitering/rehabilitering, indviduell plan og
koordinator
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-161256 (3 s.)
Johansen, Vegard, Askheim, Ole Petter, Andersen, Jan og
Guldvik, Ingrid (2010) Stabilitet
og endring. Utviklingen av brukerstyrt personlig
assistanse. Høgskolen i Lillehammer, forskningsrapport
143/2010.
http://www.ostforsk.no/publikasjoner/stabilitet-ogendring-utviklingen-av-brukerstyrt-personlig-assistanse/
(40s.)
Kittelsaa, Anna, Wik, Sigrid Elise og Tøssebro, Jan (2015)
Levekår for personer med nedsatt
funksjonsevne. Fellestrekk og variasjoner. Rapport 2015
NTNU Samfunnsforskning. Mangfold og inkludering. Kap.
1,3,11 og 12 (150 s.).
http://samforsk.no/Publikasjoner/Levek%C3%A5r%20for
%20personer%20med%20nedsatt%20funksjonsevne%20%20Fellestrekk%20og%20variasjon%20WEB.pdf
Lorentzen, Per (2015) Ansvar og etikk i miljøarbeid. Oslo:
Universitetsforlaget, (207s.)
Lov om kommunale helse og omsorgstjenester (2011)
Helse- og omsorgsdepartementet (20 s)
s)https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
(diskriminerings og tilgjengelighetsloven) (2018) BarneLikestillings- og diskrimineringsdepartementet (10s)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.
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Rundskriv IS 10-2015 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og
makt overfor enkelte personer med
psykisk utviklingshemming, Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om
kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9.
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachm
ents/977/Rettssikkerhet%20ved%20bruk%20av%20tvang
%20og%20makt%20overfor%20enkelte%20personer%20
med%20psykisk%20utviklingshemming.pdf (115 s.)
Solvang, Per Koren og Åshild Slettebø (red.) (2012).
Rehabilitering. Individuelle prosesser,
fagutvikling og samordning av tjenester, kap. 1. (20 s.).
St.meld.nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av
funksjonshemmende barrierer. (130 s)
Söderstrøm, Sylvia og Tøssebro, Jan (2011) Innfridde mål
eller brutte visjoner? Noen
hovedlinjer i utviklingen av levekår og tjenenster for
utviklingshemmede. NTNU Samfunnsforskning AS. (48 s.).
https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Innfriddem%C3%A5l-eller-brutte-visjoner.aspx
Temaveileder: Universell utforming og planlegging etter
plan- og bygningsloven.
Regjeringen.no (19 s)
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/temaveiled
er-universell utforming-og-plan/id557913/
Thomassen, Hanne (red.) (2010) Rehabilitering som
politikk, virksomhet og studiefelt, kap. 1
og 2. Oslo: Gyldendal. (50 s.)252
Tøssebro, Jan (2010) Hva er funksjonshemming? Oslo:
Universitetsforlaget (130s.).
Wendelborg, Christian (2014) Fra barnehage til
videregående skole – veien ut av
jevnaldermiljøet. I Tøssebro og Wendelborg (2014)
Oppvekst med funksjonshemming. (38 s.).

Anbefalt litteratur:

Hjelepmidler til eksamen
Praksis

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
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Vurderingsordninger

Skriftlig skoleeksamen 6 timer. Obligatorisk deltakelse
minimum 80% oppmøte.

retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.

Den sosiale kroppen
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emnekode og navn

Den sosiale kroppen

Emnetype

Valgfritt

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

Hilde Berit Moen

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Tilbys som frittstående

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.
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Emnebeskrivelse
Felt

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon

Emnet gir bred kunnskap om kjennetegn ved det
senmoderne samfunnet, og betydningen disse
samfunnsforholdene har for menneskers identitet
og selvforståelse. Det legges særlig vekt på
hvordan dagens unge påvirkes av spesifikke
nåtidige samfunnstrekk, som prestasjonskultur,
kjønnsnormer, utydelige verdier og flytende
relasjoner. Sentralt i emnet står forholdet mellom
helse, kropp og samfunn, med særlig vekt på
spiseforstyrrelser og selvskading

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte eller
læringsaktiviteter. Det er
ikke anledning til å
benytte punktliste i dette
feltet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten
• har bred kunnskap om sentrale sosiologiske og
psykologiske teorier om kjennetegn ved dagens
senmoderne samfunn og hviordan disse bidrar til
å forme kroppsbilder og identitet.
• har bred kunnskap om spiseforstyrrelser og
selvskading
• har kunnskap om kjønn, identitet, kroppsbilde,
kroppspress og prestasjonspress
• har kunnskap om følelser og selvfølelse
• kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid
innenfor fagområdene spiseforstyrrelser og
selvskading
• kan oppdatere sin kunnskap på fagområdene
spiseforstyrrelser og selvskading

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

Ferdigheter:
Studenten
• kan anvende senmoderne sosiologiske og
psykologiske teorier og perspektiver til å forstå
identitet, helse, kropp og følelser
• kan reflektere over hvordan kunnskap om
identitet, helse, kjønn og kropp konkret kan
anvendes i sosialt arbeid med spiseforstyrrelser og
selvskading
• kan finne, vurdere og henvise til informasjon og
fagstoff om identitet, helse, kropp og følelser
• kan gjøre rede for relevante sosialfaglige
metoder, teknikker og uttrykksformer som
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anvendes i arbeid med spiseforstyrrelser og
selvskading
Generell kompetanse:
Studenten
• har grundig innsikt i sosiologiske teorier om
det senmoderne samfunnet, helsesosiologi,
følelsenes sosiologi, samt psykologiske
perspektiver omhandlende den sosiale
kroppen

Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskaper

•

har grundig innsikt i den senmoderne
kulturens spesifikke fordringer, og hvordan
den sosiale kroppen formes i møte med disse
forventningene

•

kan formidle relevante sosiologiske og
sosialfaglige problemstillinger og løsninger
knyttet til den sosiale kroppen både skriftlig og
muntlig

•

kan diskutere og belyse hvordan kunnskap om
den sosiale kroppen har relevans for
praksisfeltet sosialt arbeid, og arbeid med
spiseforstyrrelser og selvskading i
særdeleshet.

For enkeltemner: Generell studiekompetanse

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.
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Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Forelesninger og gruppearbeid

Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum:

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Anbefalt litteratur:

Hjelepmidler til eksamen

Praksis

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
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Vurderingsordninger

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.
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Sosialt arbeid i flerkulturelt og internasjonalt perspektiv
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Skriveveiledning

Emnetype

Sosialt arbeid i flerkulturelt og internasjonalt perspektiv)
Valgfritt

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

Yan Zhao

Undervisningsspråk

Norsk /Engelsk (?) / eller kombinasjon

Undervisningssemester

6. semester

Tilbys som frittstående

Ja

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon

Læringsutbytte

Fyll ut / velg tekst

Emne gir studentene kunnskap om migrasjon,
mangfold og flerkulturelle samfunn, og dypere
forståelse om hvordan sosiale endringer som følge
av globale migrasjoner påvirker sosialfaglig praksis i
en norsk kontekst, særlig arbeid med voksne, barn og
familier med innvandrings- eller etnisk
minoritetsbakgrunn. Videre skal emnet introdusere
hvordan sosialt arbeid og velferdsprasis gjøres i
andre kulturelle og institusjonelle kontekster.
Kunnskap
Studentene har:

•
•
•
•

bred kunnskp om Kultur, identitet og
konstruksjon av ‘vi’ og ‘de andre’
bred kunnskap om Innvandrings- og
integreringspolitkk og praksis: ordninger
og systemer
kunnskap om velferdstatens kulturelle og
ideologiske grunnlag
kunnskap om etnisk mangfold: majoritetminoritetsrelasjoner og rasialisering .

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.
Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Skriveveiledning

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.
Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.
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•
•
•

kunskap om språk, tolk og tolkning
kjennskap om ulike roller familien har i
forhold til velferdspraksis i ulike
kulturelle kontekster
kjennskap om ulike institusjonelle og
kulturelle kontekster for sosialt arbeid

Ferdigheter
Studentene kan:

•

•
•
•

Reflektere over hvordan ens egne
verdier, normer og holdninger påvirker
fortåelser og samhandlinger i
sosialfaglige arbeid med flerkulturelle
problemstillinger.
Anvende relevant kunnskap til å
analysere strukturelle og individuelle
maktrelasjoner
Beherske en kultursensitiv tilnærming i
yrkespraksis
Samhandle og kommunisere ved hjelp av
tolk

Generell kompetanse:
Studentene skal:

•

•

•

•

Forkunnskapskrav

håndtere ulike typer utfordringer i arbeid
med voksne, barn og familier med
innvandrings- eller etnisk
minoritetsbakgrunn.
Ha innsikt i, og kunne reflektere kritisk
over, hvordan etiske krav og
retningslinjer utfordres i et flerkulturelt
om internasjonalt perspektiv.
ha innsikt i og kunne diskutere
flerkulturelle problemstillinger og tema
med andre fagpersoner og gjennom dette
bidra til utvikling av god praksis.
ha innsikt i hvordan sosialfaglige praksis
(social work) er utformet av ulike
insitusjonelle og kulturelle kontekster.

Har bestått alle eksamener i 1. og 2. studieår, samt
bestått praksis.

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
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hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt

X

Nett- og samlingsbasert

Nettbasert
Samlingsbasert

Other (write):
Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, workshop med
studentpresentasjoner, og plenumsdiskusjoner/
refleksjoner
I gruppearbeid har vi tenkt å bruke case (1-2) fra
tidligere studenter som har vært med i Nattegalen. Vi
ønsker å invitere Nattergal studentene til dialog med
studentene som en del av gruppearbeid eller
plenumsdiskusjoner.
(foreslår at emnet foregår over ca. 3-4 uker; kan brukes
som et støtteemne for bacheloroppgave for de som
skriver om flerkulturelle tema)

Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum:

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Anbefalt litteratur:
Hjelepmidler til eksamen
Praksis

Vurderingsordninger

For å kunne framstille seg til eksamen må studentene
oppfylle følgende arbeidskrav:

1. 80% obligatorisk oppmøte

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
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2. Gruppearbeid og -presentasjoner er
obligatorisk: bestått/ikke bestått

deltakelse – min. 80
percent oppmøte.

Skriftlig skoleeksamen

Sosialt arbeid i skolen
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Emnetype

Skriveveiledning

Sosialt arbeid i skolen

Valgfritt

Studiested

Bodø

Emneansvarlig

Terje Halvorsen

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Tilbys som frittstående

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Felt

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon

Emnet gir en fordypning i ulike roller og oppgaver
sosialarbeidere kan ha i skolen på barne-, ungdoms- og

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
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Læringsutbytte

vidergående trinn, samt og hvilke måter sosialt arbeid
kan utøves på.

fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte eller
læringsaktiviteter. Det er
ikke anledning til å
benytte punktliste i dette
feltet.

Kunnskap

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

Studenten har:
•

•

•

•
•

•

•

Bred kunnskap om skolens som
samfunnsinstitusjon og dens betydning
for sosialisering, inkludering, sosial
ulikhet og marginalisering
Bred kunnskap om skolens organisering;
lovverk, profesjoner,
undervisningsformer, hjelpetjenester
Kunnskap om psykologiske teorier om
utvikling, kognitiv, språklig, motorisk og
sosial.
Kunnskap om sosiologiske teorier om
moderne barndom og ungdom
Kunnskap om eksternaliserende vansker
som utagering, hærverk og mobbing,
mulige årsaker og mulige konsekvenser
på kort og lang sikt, samt mulige
hjelpetiltak
Kunnskap om internaliserende vansker
som angst, depresjon, skolevegring,
mulige årsaker og mulige konsekvenser
på kort og lang sikt, mulige hjelpetiltak
Kunnskap om skolefaglige utfordringer
og dropout, mulige årsaker og mulige
konsekvenser på kort og lang sikt, samt
mulige hjelpetiltak

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
• Anvende relevant kunnskap til å
identifisere ulike typer av problemer på
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•

•

individ-, gruppe- institusjon- og
samfunnsnivå
Beherske aktuelle forklaringer av
psykologisk, pedagogisk eller sosiologisk
art
Anvende relevant kunnskap for å
gjennomføre forebyggende tiltak og tiltak
i forhold til etablerte problemer

Generell kompetanse:
Studenten skal:
• ha innsikt i og kunne reflektere
over sosialarbeideres rolle og
arbeidsmåter i skolen
• kunne planlegge og gjennomføre
tiltak i samarbeid med lærere,
skolehelsetjeneste og andre
tjenester for barn og unge
Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskaper

For enkeltemner: Generell studiekompetanse

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.
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Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Forelesninger og seminarer

Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum: Fastsettes senere

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Hjelepmidler til eksamen

Praksis

Vurderingsordninger

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.
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Bacheloroppgaven
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Bacheloroppgaven

Emnetype

Obligatorisk

Studiested

Bodø

Skriveveiledning

Emneansvarlig

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Tilbys som frittstående

Nei

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Formålet med emnet er at studentene får mulighet til å
fordype seg i et selvvalgt tema knyttet til det
sosialfaglige feltet, enten som en empirisk eller en
teoretisk oppgave. Oppgaven leveres som et

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
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Læringsutbytte

gruppearbeid hvor 2-3 studenter arbeider sammen, men
kan leveres som et individuelt arbeid etter søknad.
Målet er å arbeide selvstendig med en valgt
problemstilling med relevans for sosialt arbeid, der
studentene innhenter relevant teori som grunnlag for
vitenskapelig argumentasjon og fremstilling.

fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte eller
læringsaktiviteter. Det er
ikke anledning til å
benytte punktliste i dette
feltet.

Kunnskap

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

Studenten:

•

•

•
•

har bred kunnskap i å utforme og
avgrense et temaområde og en
problemstilling
har kunnskap om samfunnsvitenskapelige
metoder og måten disse anvendes i en
selvstendig undersøkelse
har kunnskap om ulike teorier og
praksiser innen valgt temaområde
har kjennskap til forsknings- og
utviklingsarbeid valgt temaområde

Ferdigheter
Studenten:
•

•
•

kan anvende faglig kunnskap samt
relevante resultater fra forsknings- og
utviklingsarbeid på teoretiske
problemstillinger
kan tilegne seg ny oppdatert kunnskap
kan finne, vurdere og henvise til
informasjon og fagstoff, og framstille
dette slik at det belyser problemstillingen

Generell kompetanse
Studenten:
•

•

kan formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger, drøftinger og løsninger
skriftlig
kan utveksle synspunkter og erfaringer
med andre med bakgrunn innen
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temaområdet, og gjennom dette bidra til
utvikling av god praksis.
Forkunnskapskrav

For enkeltemner: Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningsform

Selvstendig skriftlig arbeid under veiledning

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode

Studentene kan velge mellom følgende oppgavetyper:

1) Empirisk undersøkelse. Her skal
studenten/studentene velge en empirisk
problemstilling og besvare denne ved å
samle og analysere data.
2) Tenkt empirisk undersøkelse. Her skal
studenten/studentene beskrive en viktig
problemstilling som ikke lar seg besvare
innen de tidsbegrensninger som gjelder
for bachelorprosjektet.
Studenten/studentene skal deretter
beskrive hvordan vedkommende/de
kunne gått fram for å besvare en slik
problemstilling gitt nødvendig tid og
andre nødvendige ressurser.
Longitudinelle undersøkelser,
eksperimenter og surveyer med store

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.
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utvalg er eksempler på mulige
forskningsdesign.
3) Meta-studie. Her skal
studenten/studentene velge en empirisk
problemstilling, søke opp publikasjoner
av studier hvor problemstillingen er
besvart, beskrive disse og gi en
oppsummerende framstilling av
kunnskapsstatus.
4) Teoretisk undersøkelse. Her skal
studenten/studentene formulere en
utdypende beskrivelse av en faglig teori
som anvendes innen sosialt arbeid eller
barnevern, eksempelvis
empowermentteori, atferdspsykologi,
psykoanalyse eller tilknytningsteori. I
tillegg til å gjøre rede for begreper,
forklaringer og metoder i teorien, kan
studenten/studenten beskrive forskning
som underbygger eller utfordrer teorien,
beskrive det kunnskapssyn teorien er
bygget på, beskrive det menneskesyn
teorien rommer eller drøfte teoriens
relevans for sosialfaglig eller
barnevernfaglig arbeid.

Pensum og anbefalt
litteratur

Pensum: Kommer senere

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Anbefalt litteratur:

Hjelepmidler til eksamen

Praksis

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
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utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Vurderingsordninger

Oppgave - Individuell: maksimalt 25 sider.
Gruppe: maksimalt 35 sider. Karakter A-F

:

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.
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Vedlegg 3: Lærere med tilknytning til Bachelor i barnevern
Tabell 1: Fagmiljøets faglige bidrag i studiet 2014-2015
Tabellen skal gi en kvantitativ oversikt over fagmiljøet
Innsatsen til de ansatte oppgis i årsverk i følgende form: Et helt årsverk = 1,0, et halvt årsverk = 0,5 etc. Årsverk under 0,1 årsverk skal oppgis,
men inngår kun i vurdering av fagmiljøets kapasitet. Oppgi i kommentarfeltet timetallet for ett årsverk.
1

Ansatte som bidrar
faglig

2

Stillingsbetegnelse1

3

Formell grad og evt
profesjonsbakgrunn

4

5

Ansettelsesforhold2

6

7

Faglige årsverk i studiet

Total3 U&V

FoU

Annet

Asgeir Solstad

Dosent i sosialt arbeid Hovedfag sosiologi,
sosionom

Fast 100 %

0,5

0,23

0,22

0,05

Astrid Dankertsen

Postdoktor

Ph.d. i sosiologi

Midlertidig

0,17

0,15

0

0,02

Britt Lillestø

Førsteamanuensis I
sosiologi

Ph.d. i sosiologi,
sykepleier

Fast 100 %

0,5

0,23

0,22

Carina Solberg

Førsteamanuensis i
sosialt arbeid

Ph.d. i sosiologi –
Fast 100 %
Hovedfag pedagogikk

0,5

0,23

Gunn Strand
Hutchinson

Dosent i sosialt arbeid Hovedfag i
sosialpolitikk,
sosionom

Fast 60 % - 40 0,3
% AFP)
Fast 100 %

Hanne Thommesen Professor i sosialt
arbeid/ Dekan

Ph.d. i sosiologi

0,1

9

10

11

12

Årsverk i andre
studier oppgi
studium og
inst. navn

Formell
pedagogi
skkompe
anse4

Undervisnings/veilednings- område i
studiet

Yrkeserfaring
relevant for
utdanningen
Antal
l år

IFPU

Økonomisk sosialhjelp,
boligpolitikk, NAV

IFPU

Flerkulturell forståelse, psykisk 1 år
helsevern, ungdom

2009

0,05

PPU

Rehabilitering, etikk, metode

3 år

1977-1980

0,22

0,05

Se kolonne 3 Selvskading, barnevern,
kommunikasjon

8 år

1995-2003

0,14

0,13

0,03

IFPU

Samfunnsarbeid,
funksjonshemming, sosiale
problem

9 år

1978-83/
1987-91

0,05

0,05

0

IFPU

Rehabilitering, rus og psykiatri, 2 år
velferdsstat, arbeidsliv

1986 - 87

67 % postdoktor

9 år

Årstall
1984 - 93
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Janne Breimo

Fast 100 %

0,1

0,05

0,04

0,01

67 % postdoktor
Master in Social
Sceince

Jorid Krane Hanssen Førsteamanuensis i
Ph.d. i sosiologi – lærer Fast 100 %
sosialt arbeid
(pedagog)
Kate Mevik
Dosent i sosialt arbeid Hovedfag i sosiologi, Fast 100 %
barnevernspedagog
Linda Sjåfjell
Universitetslektor i
Master i sosialt arbeid, Midl. 60 %
sosialt arbeid
Sosionom
Marit Tveraabak
Universitetslektor
Hovedfag i praktisk
Fast 100 %
sosialt arbeid
kunnskap,
førskolelærer

0,5

0,23

0,22

0,05

0,1

0,05

0,04

0,01

0,3

0,24

0,03

0,03

0,5

0,2

0,05

0,25

Seksualitet, oppvekst, sosiale 17 år
problem
Videreutdanning i Se kolonne 3 Miljøterapi, familiearbeid, barns 8 år
miljøterapi
rettigheter.
Kommunikasjon, sosiale
?
problem, veiledning
Skaffe
Se kolonne 3 Veiledningspedagogikk og
20 år
praksisplasser
metode,
erfaringsbasertkunnskap

Reidun Follesø

Professor i barnevern Ph.d. i sosialt arbeid - Fast 100 %
hovedfag i
sosialpedagogikk

0,1

0,03

0,07

0

Terje Halvorsen

Professor i
spesialpedagogikk

Ph.d. pedagogikk,
lærer (pedagog)

Fast 100 %

0,35

0,16

0,16

0,03

Tom Erik Dybwad

Førsteamanuensis I
psykologi
Førsteamanuensis i
musikk
Professor i
velferdssosiologi

Ph.d. i psykologi,
psykolog
Hovedfag i sosiologi

Fast 100 %

0,5

0,23

0,22

0,05

Fast 50 %

0,25

0,11

0,11

0,03

PPU

Ph.d. i sosiologi

Fast 100 %

0,25

0,11

0,11

0,03

Førsteamanuensis i
sosialt arbeid
Førsteamanuensis i
sosiologi

Ph.d. i sosiologi

Fast 100 %

0,3

0,14

0,13

0,03

Ph.d. I sosiologi sykepleier

Fast 100 %

0,3

0,14

0,13

0,03

50 % sosiologi,
IFPU
master i
samfunnsvitenskap
40 % sosiologi,
IFPU
bachelor i sosiologi
40 % sosiologi,
PPU
bachelor i sosiologi

Førsteamanuensis i
sosialt arbeid
Førsteamanuensis I
sosialt arbeid

Ph.d i sosiologi –
sosionom
Ph.d. i sosilogi

Fast 100 %

0,5

0,23

0,22

0,05

Fast 100 %

0,25

0,11

0,11

0,03

Rune Mathisen
Trude Gjernes

Hilde Berit Moen
Bente V. Lunde
Tone Gunn S.
Kristiansen
Yan Zhao

Postdoktor/
førsteamanuensis i
sosialt arbeid

Ph.d. i sosiologi –
Hovedfag i
statsvitenskap

IFPU

Organisering av
velferdstjenester, tverrfaglig
samarbeid, sosial politikk

Se kolonne 3 Barnevern, ungdomssosiologi,
forebygging
Master i
Se kolonne 3 Utviklingspsykologi,
samfunnsvitenskap
sosialpedagogikk,
spesialpedagogikk
IFPU
Psykologi, psykiatri, metode

IFPU
50 % sosiologi og
Master i Social
Sciences

IFPU

-

-

1980-1997
1984-1992
?
1977-1997

2 år

1991-1993

13 år

1981-1994

10 år

1980-1990

Aktivitetsdag med vekt på
musikk
Medisinsk sosiologi, sosiale
problem, demens

Ca. 30 år, Fra 1980 til
musikker d.d.
-

Spiseforstyrrelse, medisinsk
sosiologi, sosiale problem
Helse, samfunnsvitenskapelig
metode, rehabilitering

-

-

16 år

1980 – 1988
1999- 2006

27 år

2005

-

-

Flerkulturell forståelse, kjønn
sosiale problem
Flerkulturell forståelse, kjønn
sosiale problem
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Øystein Henriksen

Dosent I sosialt arbeid Ph.d. i sosiologi –
sosionom

Fast 100 %

0,4

0,22

0,18

0

20 % master i
IFPU
samfunnsvitenskap

Rus, forebygging,
sosialarbeiderutdanningene

Helse og sosialrett,
10 år
barnevernsrett, juridisk metode
og forvaltningsrett.

2003 - 2013

1980 - 90

Thor Arne Angelsen Universitetslektor I
juridiske fag

Juridisk
embetseksamen

Fast 100 %

0,3

0,24

0,03

0,03

30 % årsstudie i
offentlig rett

Kjartan Koch
Mikalsen

Ph.d. i filosofi

Fast 100 %

0,5

0,2

0,2

0,1

Dannelsessemester IFPU
– felles for alle
bachelorprogram

Politisk filosofi

-

-

Fast 100 %

0,1

0,04

0,04

0,01

1973-74
1977-79

0,12

0,11

0,02

Velferdsstat, sosialpolitikk,
funksjonshemming,
rehabilitering
Velferdsstaten, sosial politikk

3 år

0,25

50 % Ph.d.
sosiologi, master
og bachelor
50 % Master i
Social Sciences

-

-

Førsteamanuensis I
filosofi

Johans Tveit Sandvin Professor i sosiologi/ Ph.d. i sosiologi
sosialt arbeid
Rolv Lyngstad

Professor i sosialt
arbeid

Ph.d. i statsvitenskap Emeritus, nå

IFPU

10 år

IFPU

IFPU

Kommentar:
I tillegg leier FSV inn timelærere ved behov, og representanter fra ulike tjenester er inne på noen av emnene for å snakke om arbeidslivet/praksis eller deres institusjon.

Noter:
1) Aktuelle stillingsbetegnelser er beskrevet i FOR 2006-02-09 nr. 129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, kap.1.
2) Angi hvor personene har hovedstilling (institusjonen, samarbeidspartner eller andre). Ved stilling ved institusjonen må det også angis om ansettelsesforholdet er fast,
midlertidig eller som timelærer (f.eks. H/Fast, H/Midl, Ikke H/Time). Hvis timelærer har førstestillingskompetanse, må dette angis i kommentarfeltet.
3) Med “totalt” menes her det totale årsverket (stillingsstørrelsen) som personen bidrar med i studiet. Dette skal så fordeles på hhv. U&V (Undervisning og veiledning), FoU
(Forsknings- og utviklingsarbeid) og Annet (tekniske og administrative oppgaver av faglig karakter direkte knyttet til studiet). Innholdet i “Annet” spesifiseres i
kommentarfeltet.
4) Aktuelle kategorier er: PPU (Praktisk-pedagogisk utdanning), KHP (Kurs i universitets- eller høyskolepedagogikk), APU (Annen pedagogisk utdanning, vennligst
oppgi hvilken i kommentarfeltet) og IFPU (Ingen formell pedagogisk utdanning).
5) Her føres inn hhv. antall år med relevant yrkeserfaring og årstall for siste relevante erfaring
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Saksgang
Utdanningsutvalget 10.03.2020

Møtedato
10.03.2020

OPPFØLGING AV HANDLINGSPLAN 2019-2022 FOR UTDANNINGSUTVALGET FOKUS PÅ TILTAKSPLAN 2020
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner framlagte status på handlingsplan og tilhørende tiltaksplan,
og ber om at enkeltområder tas opp på utvalgets møter i 2020.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Vedlagte handlingsplan for 2019-2022 for Utdanningsutvalget (UU) ble det arbeidet med fra februar
til november 2019. UU gjorde endelig vedtak av handlingsplanen på sitt møte 18.11.2019. Planen
følger vedlagt her og er publisert på utvalgets webside.
Handlingsplanen gjelder for en 4 års periode. I denne inngår egen tiltaksplan for 2019 og 2020.
Handlingsplanen er bygd opp med ett overordnet mål for utvalget og i tillegg 6 mål, med tilhørende
delmål og tiltak. Mål 1 – 6 er;
• Mål 1 – Kultur for kvalitet i systematisk kvalitetsarbeid
• Mål 2 – Kvalitet i utdanningsdesign (studieprogramdesign) og utdanningsledelse
• Mål 3 – Kvalitet i utdanningsfaglig kompetanse
• Mål 4 – Kvalitet i samspillet med arbeidslivet
• Mål 5 – Kvalitet i internasjonalisering
• Mål 6 – Kvalitet for studentenes læringsutbytte etter gjennomført utdanning
Oppfølging av handlingsplanen og tilhørende tiltaksplan er planlagt tatt opp på alle utvalgets møter i
2020. På dette møtet 10.03.2020 blir det en samlet gjennomgang av status for hele planen. Videre er
det planlagt fokus på enkelte mål på ulike møter.

Vedlagt er handlingsplanen og status for oppfølging er ført opp. I noen tilfeller er det rett og
slett slik at saksbehandler ikke har kjennskap til status. Forhåpentligvis har noen av utvalgets
medlemmer kjennskap til status, slik at dette kan oppdateres.

Vedlegg:
Handlingsplan 2019-2020 og status på oppfølging pr 10.03.2020
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Handlingsplan 2019-2022 for Utdanningsutvalget med tiltaksplan
Vedtatt av sentralt Utdanningsutvalg (UU) på møte 18.11.2019, sak 47/2019)

Figur: Studentens læringsbane og hva som virker inn på den. Kilde NOKUT 2018.

Ovennevnte NOKUT figur, som illustrerer studentens læringsbane på veien gjennom utdanningsløpet, har gitt
inspirasjon til utforming av denne handlingsplanen. Studentenes startkompetanse er det de har med seg inn på
universitet; generell studiekompetanse for de yngste studentene eventuelt høyere utdanning og jobberfaring for
unge og voksne studenter. Underveis i utdanningsløpet er det flere forhold som påvirker studentens læring;
hvordan utdanningen (studieprogrammet) er designet og hvordan det ivaretas av studieprogramledelsen,
undervisernes utdanningsfaglige kompetanse og samspillet med arbeidslivet. Alt dette påvirker studentens totale
læringsutbytte, som er den samlede kompetanse og de kvalifikasjoner som studenten har oppnådd når
utdanningsløpet er fullført.
Handlingsplanen inneholder egne mål for de nevnte elementene, og består av følgende deler:
• Overordnet mål for Utdanningsutvalget
• Mål 1 – Kultur for kvalitet i systematisk kvalitetsarbeid
• Mål 2 – Kvalitet i utdanningsdesign (studieprogramdesign) og utdanningsledelse
• Mål 3 – Kvalitet i utdanningsfaglig kompetanse
• Mål 4 – Kvalitet i samspillet med arbeidslivet
• Mål 5 – Kvalitet i internasjonalisering
• Mål 6 – Kvalitet for studentenes læringsutbytte etter gjennomført utdanning
Sakkyndig komite som gjennomførte evaluering av universitets systematisk arbeid med kvalitet, har gitt noen råd
om forbedringer, som er sammenfallende med delmål og tiltak i denne handlingsplanen. Dette framgår nedenfor.
• Råd 1 (styrke den skriftlige dokumentasjonen)
• Råd 6 (skape bedre balanse mellom kildene i kvalitetsarbeidet; arbeidslivsrelevans og eksterne fagpersoner)
• Råd 7 (tydeliggjøre hvordan studentens praksis kvalitetssikres)
• Råd 8 (arbeide med erfaringsdeling på tvers i organisasjonen)
• Råd 11 (styrke de systematiske arbeidet med å heve undervisernes kompetanse innen teknologiske og
didaktiske virkemidler)
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Overordnet mål for Utdanningsutvalget:
Utdanningsutvalget vil styrke arbeidet med utdanningskvalitet ved Nord universitet.

Mål 1 – Kultur for kvalitet i systematisk kvalitetsarbeid:
Utdanningsutvalget vil arbeide for å utvikle og synliggjøre en kultur for kvalitet i forhold til utdanning ved Nord universitet gjennom systematisk arbeid med
kvalitet.

Delmål til mål 1
Utdanningsutvalget vil:
1.1 Arbeide for økt fokus på dokumentasjon av
utdanningskvalitet, herunder legge til rette
for tilgang til, utførelse, formidling og
arkivering av enkel og god dokumentasjon
for ulike forhold for aktuelle parter.
(Samsvarer med råd 1 fra sakkyndig
komite; styrke skriftlig dokumentasjon)

1.2 Arbeide for økt fokus på oppfølging av
vedtak som berører utdanningskvalitet,
herunder legge til rette for at beslutninger
om utdanningskvalitet faktisk blir fattet,
formidlet, fulgt opp og arkivert på en god
og tilgjengelig måte for aktuelle parter,
eks. universitetsledelse, fakultetsledelse,
SPA, emneansvarlige, øvrige kolleger i
fagmiljøet, administrasjonen og ikke minst
studentene samt omverden i aktuelle
tilfeller.

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020

Status tiltaksplan pr 10.03.2020

1.1.1

Videreutvikle aktuelle deler av
kvalitetssikringssystemet, eksempelvis
dokumentasjon av emneevaluering og
oppfølging av denne.

Arbeidsgruppe KKS Utdanningskvalitet etablert.
Møteplan 3/2 + 26/2 + 30/3 + 30/4 + 20/5.
Arbeider med blant annet emneevaluering. Der
kommer saker til UU i løpet av våren 2020.

1.1.2

Helhetlig gjennomgang av tidsplan med de
ulike frister for kvalitetsarbeidet med sikte
på å finne når de ulike frister må være i
forhold til hverandre.

Arbeidsgruppe KKS Utdanningskvalitet etablert
jamfør ovenfor. Egen sak om helhetlig tidsplan
kommer til UU i løpet av våren 2020.

1.2.1

Følge opp viktige saker behandlet av
Utdanningsutvalget (når rektor har tatt
beslutning i saken), med egen informasjon
til aktuelle parter og nyhetssaker på
intranett i aktuelle tilfeller. Eksempelvis
godkjente vurderingsformer.

Fortløpende oppfølging av aktuelle saker.

ngsplan 2019-2022 for Utdanningsutvalget - fokus på tiltaksplan 2020 - 18/00848-8 Oppfølging av handlingsplan 2019-2022 for Utdanningsutvalget - fokus på tiltaksplan 2020 : Oppfølging av handlingsplan 2019-2022 for UU - status til møte 10.03.2020.

Delmål til mål 1
Utdanningsutvalget vil:
1.3 Arbeide for godt samarbeid og samspill
med studentene.

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020

Status tiltaksplan pr 10.03.2020

1.3.1

Etablere Utdanningsfaglig
utviklingsseminar, som en fast arena for
universitetsledelse og studenttillitsvalgte.

Etablert 2019 (videreføring av tidligere ordning
med faste møter mellom universitetsledelse og
studenttillitsvalgte.

1.3.2

Utvikle og implementere mentorordning
for studentene fra høst 2020.

Mentorordning under utvikling bl.a. utvikling av
eget mentor-emne for mentorene. Planlegging
oppstart av piloter høsten 2020.

1.4 Arbeide for høy studentdeltakelse i
Studiebarometeret, for på denne måten å
sikre tilbakemelding på studieprogrammenes kvalitet, og kunne
iverksette treffsikre kvalitetsforberedende
tiltak.
1.5 Arbeide for at studieprogrammer som får
lavere score enn gjennomsnittlig på
Studiebarometeret, følges opp særskilt.

1.4.1

I forkant av gjennomføring av
Studiebarometeret kjøre egen
informasjonskampanje rettet mot både
studieprogramansvarlige, studenttillitsvalgte og studentene.

Gjennomført 2019. Høyeste deltakelse
noensinne for Nord universitet; 53% mot 44% i
2018.

1.5.1

Behandle egen sak i utvalget om de
aktuelle studieprogrammene, og følge opp
fakultetets arbeid med aktuelle
studieprogram.

Foreløpig ikke fulgt opp i UU.

1.6 Arbeide for at studieprogramansvarlige
(SPA) blir godt kjent med rollen sin og
tilhørende oppgaver og ansvar, og ivaretar
dette på en god måte både overfor
universitetsledelse, fakultetsledelse,
emneansvarlige, øvrige kolleger i
fagmiljøet, administrasjonen og ikke minst
studentene.
Dette gjelder også SPA for doktorgradene.
(Samsvarer med råd 8 fra sakkyndig
komite; arbeide med erfaringsdeling på
tvers i organisasjonen)

1.6.1

Gjennomføre årlig Utdanningsseminar for
alle studieprogramansvarlige (SPA) og
studieledere med fokus på kultur for
kvalitet og aktuelle tema. Gjennomføres
høst (bl.a. 2. og 3/10-19).

Utdanningsseminar 2019 gjennomført 23.10.2019.
Eget sak til UU møte 10.03.2020 om
programkomite, tidspunkt og sted for
seminaret høsten 2020.

1.6.2

Utvikle introduksjonskurs for nye SPA,
som samtidig er oppfriskningskurs for
erfarne SPA. Nettbasert. (under utvikling)

Under utvikling. Orienteringssak på UU møte
10.03.2020.

1.6.3

Gjennomføre temabaserte seminarer
innenfor aktuelle tema. Eksempelvis
internasjonalisering. Gjennomføres vår.
Seminarene dokumenteres, og skal være
tilgjengelig på en eller annen måte i
etterkant (for gjenbruk).

Foreløpig ikke fulgt opp (utviklingsarbeid ikke
ferdig).
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Fortsettelse - Delmål til mål 1
Utdanningsutvalget vil:
1.7 Arbeide for at akkreditering av nye
studieprogram skjer gjennom en prosess,
som innebærer fokus på god kvalitet, der
også studenter deltar og ekstern
fagekspertise innhentes på aktuelle
områder.
(Samsvarer med råd 6 fra sakkyndig
komite; arbeidslivsrelevans og eksterne
fagpersoner)

1.8 Arbeide for at reakkreditering av
eksisterende studieprogram skjer gjennom
en prosess, som innebærer fokus på god
kvalitet, der også studenter deltar og
ekstern fagekspertise innhentes på
aktuelle områder.
(Samsvarer med råd 6 fra sakkyndig
komite; arbeidslivsrelevans og eksterne
fagpersoner)

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020
1.7.1

Etablere og oppdatere egen webside på
intranett (ressursside) om akkreditering
og reakkreditering.
Oppdatere egne retningslinjer for
etablering og akkreditering av nye
studieprogrammer, som innebærer krav
om ekstern fagekspertise.
Følge opp akkrediteringsarbeidet på
fakultetene gjennom tidlig tildeling av
saksbehandlere til sentralt UU / rektor.

Etablert 25.01.2019.

1.7.4

Formidle gode eksempler, både på
enkeltområder og hele akkrediteringssøknader.

Lagt ut på tidligere prosjektrom, men flyttes
over til intranettsiden Akkreditering og
reakkreditering mars 2020.

1.8.1

Etablere og holde oppdatert egen webside
på intranett (ressursside) om
akkreditering og reakkreditering.
Oppdatere egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende
studieprogrammer som innebærer krav
om ekstern fagekspertise.
Gjennomføre felles oppstartsamling for
reakkrediteringsarbeidet (28/1-19).

Etablert 25.01.2019.

Følge opp reakkrediteringsarbeidet på
fakultetene gjennom tidlig tildeling av
saksbehandlere til sentralt UU / rektor.
Formidle gode eksempler, både på
enkeltområder og hele reakkrediteringssøknader.
Samarbeide med eller bistå
Forskningsutvalget med reakkreditering av
minst ett doktorgradsprogram i 2020.

Følges opp kontinuerlig. Oversikt over
saksbehandlere publisert på intranettsiden
Akkreditering og reakkreditering.
Lagt ut på tidligere prosjektrom, men flyttes
over til intranettsiden Akkreditering og
reakkreditering mars 2020.
Foreløpig ikke fulgt opp. (Forskningsutvalget
gjorde antagelig vedtak om reakkreditering på
siste møte den 20.02.2020.)

1.7.2

1.7.3

1.8.2

1.8.3
1.8.4

1.8.5

1.9 Arbeide for at også doktorgradene
kvalitetssikres gjennom reakkreditering
med prosess som innebærer fokus på god
kvalitet.

Status tiltaksplan pr 10.03.2020

1.9.1

Nye retningslinjer trådte i kraft fra 06.02.2019.

Følges opp med tildeling umiddelbart etter
etablering av nytt program (styremøte
11.062020).

Nye retningslinjer trådte i kraft fra 06.02.2019.

Felles oppstartsamling 2019 gjennomført 28/1
Felles oppstartsamling 2002 gjennomført 22/1
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1.10 Arbeide for godt samspill med
fakultetenes lokale Utdanningsutvalg.

1.9.2

Etablere god dialog gjennom fast
representasjon i sentralt UU ved prodekan
utdanning (som leder lokalt
Utdanningsutvalg) og fast observatør ved
sekretær for lokalt UU. Møteprotokoller
utveksles.

Følges opp kontinuerlig, men lenge siden
Sentralt UU har hatt protokoller fra lokale UU.
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Mål 2 – Kvalitet i studieprogramdesign og utdanningsledelse:
Utdanningsutvalget vil arbeide for at alle gradsprogrammer har god kvalitet på studieprogramdesign og fokus på studentenes læringsutbytte både for de enkelte
deler av programmet og helheten.

Delmål til mål 2
Utdanningsutvalget vil:
2.1 Arbeide for at alle gradsprogram har
utdanningsledere, som er genuint opptatt
av kvalitet i utdanning med fokus på
emneansvarlige og studentene
2.2 Arbeide for at alle gradsprogram har
God sammenheng mellom de enkelte
emnene, med god faglig progresjon, og
dersom aktuelt tilbud om faglige
fordypinger/spesialiseringer, som
samlet gir et helthetlig godt studietilbud
2.3 Arbeide for at alle emner har god
sammenheng mellom læringsutbytte,
undervisning og vurdering.

2.4 Arbeide for at studentene møter et
faglig oppdatert studietilbud, der
digitalisering og ny pedagogikk
kombineres med tradisjonell
pedagogikk.
(Samsvarer med råd 11 fra sakkyndig
komite; heve undervisernes kompetanse
innen teknologiske og didaktiske
virkemidler)
2.5 Arbeide for at studentene opplever
inkludering både i sosialt miljø og
akademisk miljø.
2.6 Arbeide for at gjennomstrømmingen i
gradsprogrammer øker ved at flere
studenter gjennomfører på normert
studietid, alternativt gjennomfører på
fastsatt tid for deltidsstudier.

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020

Status tiltaksplan pr 10.03.2020

Samme tiltak som for delmål 1.6 om SPA (dvs.
årlige Utdanningsseminar, introduksjonskurs nye
SPA og temabaserte seminarer).

Se oppfølging av delmål 1.6.

Samme som tiltak til delmål 1.7 om etablering og
akkreditering nye studieprogram og delmål 1.8 om
reakkreditering av eksisterende studieprogram (dvs.
webside, retningslinjer, oppstartseminar, tildeling
saksbehandler og gode eksempler).

Se oppfølging av delmål 1.7.

Samme som tiltak til delmål 1.7 om etablering og
akkreditering nye studieprogram og delmål 1.8 om
reakkreditering av eksisterende studieprogram (dvs.
webside, retningslinjer, oppstartseminar, tildeling
saksbehandler og gode eksempler).
2.4.1 Bidra til at undervisere er kjent med
kompetanse og tilbud fra Kompetansesenter
for læring og teknologi (KOLT);
https://iktblogg.nord.no/about/

Se oppfølging av delmål 1.7 og 1.8.

2.4.2 Kartlegge behovet for og bruken av digitale
løsninger i undervisningen (gjøres av
Nordlandsforskning på oppdrag fra IT og
KOLT), og benytte dette som grunnlag for
videreutvikling av digitale løsninger.
Samme tiltak som 1.3.2 (igangsette mentorordning
for studenter).

Undersøkelse gjennomført, venter på resultat.

2.6.1 Etablere og gjennomføre eget
gjennomstrømmingsprosjekt (opprinnelig
navn; forbedring av gjennomstrømming på
masterprogrammene). Igangsatt vår 2019.

Kontinuerlig oppfølging.

Se oppfølging av tiltak 1.3.2.

Orienteringssak på UU møte 10.03.2020.
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Mål 3 – Kvalitet i utdanningsfaglig kompetanse:
Utdanningsutvalget vil arbeide for å heve underviserne utdanningsfaglige kompetanse.

Delmål til mål 3
Utdanningsutvalget vil:
3.1 Arbeide videre med ordning for
Systematisk pedagogisk ompetanseheving hos undervisere, herunder
sikre tilbud om årlige basiskurs og
følge opp slik at alle undervisere
som mangler basiskompetanse har
dette innen 2 år etter tilsetting.
3.2 Arbeide videre med utvikling av og
implementering av dokumentasjon
av pedagogisk arbeid.

3.3 Arbeide videre med utvikling av og
implementering av pedagogisk
meritteringsordning
3.4 Arbeide for at alle undervisere har
god kompetanse om IKT i
undervisning og læring
(Samsvarer med råd 11 fra sakkyndig
komite; heve undervisernes
kompetanse innen teknologiske og
didaktiske virkemidler)

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020

Status tiltaksplan pr 10.03.2020

3.1.1. Ta initiativ til økt kapasitet for Basiskurs UH-ped, slik at
målet om basiskurs innen 2 år etter tilsetting kan innfris.

Status ukjent for saksbehandler
handlingsplanen.

3.2.1 Utforme egne utfyllende bestemmelser om
utdanningsfaglig kompetanse, som grunnlag for
ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
(samarbeid med Personalavdeling).

Utfyllende bestemmelser trådte i kraft fra
01.09.2019.

3.2.2 Utforme pedagogisk CV med tilhørende veileder
(samarbeid med Personalavdeling, KOLT og pedagogisk
nettverk).
3.2.3 Etablere og igangsette pedagogisk nettverk.

Status ukjent for saksbehandler.

3.2.4 Etablere og holde oppdatert egen webside på intranett
(ressursside) om utdanningsfaglig kompetanse,
dokumentasjon av slik kompetanse, kurstilbud, pedagogisk
nettverk samt oversikt over aktuelle arbeidsgrupper
innenfor området.

Foreløpig ikke fulgt opp.

3.3.1. Etablere og igangsette arbeidsgruppe som
ferdigstiller ordning for merittering av fremragende
undervisere, og implementere ordningen fra 2020.
Samme som tiltak 2.4.1 (kjent med KOLT):

Pedagogisk nettverk leverte i desember 2019
forslag til meritteringsordning.
Rektor gjorde vedtak 20.12.2019.
Se oppfølging av tiltak 2.4.1.

Nettverk etablert og ny leder fra august 2019.
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Mål 4 – Kvalitet i samspillet med samfunnet
Utdanningsutvalget vil arbeide for større oppmerksomhet på samfunn- og arbeidsliv, og samspill med aktuelle parter for det enkelte studieprogram.

Delmål til mål 4
Utdanningsutvalget vil
4.1 Arbeide for tett kobling til samfunnsog arbeidsliv, som konkret bidrar til
utvikling av studieprogrammene og
derigjennom ettertraktede
kandidater etter endt utdanning.
(Samsvarer med råd 6 fra sakkyndig
komite; arbeidslivsrelevans og
eksterne fagpersoner)

4.2 Arbeide for at studieprogrammer
med obligatorisk praksis har godt
faglig samspill med praksisstedene,
herunder kvalitetssikring på forhånd,
underveis og etter gjennomført
praksis.
(Samsvarer med råd 7 fra sakkyndig
komite; tydeliggjøre krav til kvalitet i
studentenes praksis)
(Samsvarer med råd 8 fra sakkyndig
komite; arbeide med erfaringsdeling
på tvers i organisasjonen)

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020

Status tiltaksplan pr 10.03.2020

4.1.1 Etablere studieprogramråd for alle
gradsprogrammer og årsstudier med representanter fra
samfunns- og arbeidsliv (både praksisfeltet og akademisk
nivå).

Etablert hos FSH i 2018/2019.
Status for øvrige fakultet ukjent for
saksbehandler.

4.1.2 Etablere felles mandat for studieprogramråd
(rektorvedtak) etter modell fra eksempelvis NTNU;
https://innsida.ntnu.no/wiki//wiki/Norsk/Studieprogramr%C3%A5d

Foreløpig ikke fulgt oppi UU.

4.2.1 Etablere og igangsette eget praksisprosjekt for
Nord universitet. (Oppdrag fra rektor med bakgrunn i
dialogmøter med fakultetene vår 2019).

Prosjekt under utvikling. Oppstart vår 2020.
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Mål 5 - Kvalitet i internasjonalisering
Utdanningsutvalget vil arbeide for å støtte opp om universitetets strategi for internasjonalisering i utdanning, for å øke kvaliteten på dette området.

Delmål til mål 5
Utdanningsutvalget vil
5.1 Arbeide for at alle gradsprogram har
Definert mobilitetsvindu, strategiske
partneravtaler og konkrete tilbud
om utvekslingsopphold som er
faglig(e) relevant(e).
(Samsvarer med råd 8 fra sakkyndig
komite; arbeide med erfaringsdeling
på tvers i organisasjonen)

5.2 Arbeide for at både
studieprogramansvarlig og
studierådgiver kan veilede og
engasjere i forhold til
utvekslingsopphold.

5.3. Arbeide for at alle gradsprogram
også har definert konkrete faglig(e)
relevant(e) tilbud for innreisende
studenter fra samarbeidspartnere.

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020

Status tiltaksplan pr 10.03.2020

5.1.1 Kartlegge gradsprogrammenes mobilitetsvindu
og følge opp der dette ikke er tilfredsstillende (med sak til
UU vår 2020).
5.1.2 Publisere utfyllende og god informasjon på web
(programbeskrivelsen).

Foreløpig ikke fulgt oppi UU.

5.1.3 Oppfordre til deltakelse på Internnasjonaliseringsseminar
for SPA.
5.1.4 Bidra til koordinering mellom sentralt Utdanningsutvalg
og Internasjonalt utvalg.

Seminar arrangert 03.12.2019. Planlagt som
årlig seminar?
Fellesmøte mellom Utdanningsutvalg,
Forskningsutvalg og Internasjonalt utvalg
gjennomført 15.05.2019. Videre oppfølging?

5.2.1 Studieprogramansvarlig i særlig grad, men også
studieveileder, må være/må bli godt kjent med
partnerinstitusjon(er), aktuelle fagpersoner og
emneportefølje. (Erasmus + for ansatte?).

Status ukjent for saksbehandler.

5.2.2 Studenter som har gjennomført vellykket
utvekslingsopphold oppfordres til å formidle sine
erfaringer til aktuell studentgruppe. Fysisk men også
digitalt (for gjenbruk).

Status ukjent for saksbehandler.

Foreløpig ikke fulgt oppi UU.

5.3.1 Øke andel emner som undervises på engelsk.

Status ukjent for saksbehandler.

5.3.2 Utvikle eventuelt øke antall semesterpakker
for innreisende studenter.

Status ukjent for saksbehandler.

5.3.2 For studieprogram med praksis; tilrettelegge for
praksismuligheter for innreisende studenter.

Status ukjent for saksbehandler.
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Mål 6 – Kvalitet i studentenes læringsutbytte etter endt utdanning:
Utdanningsutvalget vil arbeide for å støtte opp om forhold som er viktige for at studentene skal oppleve konkret kvalitet i sine studier ved universitetet.

Delmål til mål 6
Utdanningsutvalget vil
6.1 Arbeide for at studentene er gode
kandidater
for arbeids- og samfunnsliv samt
videre utdanning.
(Samsvarer med råd 6 fra sakkyndig
komite; arbeidslivsrelevans og
eksterne fagpersoner)
6.2 Arbeide for at studentene opplever
nytten av å gi tilbakemelding
gjennom nasjonale og lokale
kvalitetsundersøkelser, som blant
annet Studiebarometeret og
emneevalueringer.
6.3 Arbeide for at erfaring og forskning
Fra universitetets Sentre for
fremragende utdanning (som begge
er et samarbeid med NTNU) kommer
studentene til gode gjennom mer
studentaktiv undervisning.
6.4 Arbeide for at alle forhold omkring
eksamen digitaliseres i økende grad.

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020
6.1.1 Gjennomføre jevnlig kandidatundersøkelser,
og melde tilbake resultater til fakultetsledelse og
studieprogramansvarlige (gjennomføres vår 2020).
6.1.2. Etablere studieprogramråd for alle
gradsprogrammer og årsstudier med representanter fra
samfunns- og arbeidsliv (både praksisfeltet og akademisk
nivå). Samme tiltak også til mål 4.

Status tiltaksplan pr 10.03.2020
Kandidatundersøkelse gjennomført
januar/februar 2020. Resultater framkommer i
orienteringssak til UU 10.03.2020 (i sak om
gjennomstrømming).
Se oppfølging av tiltak 4.1.1 og 4.1.2.

6.2.1 Ved gjennomførte undersøkelser, skal disse
gjennomgås. Det orienteres om oppfølging og
ved behov diskuteres andre tiltak med
studentene.

Status ukjent for saksbehandler.

6.3.1 Workshop med sentrene på Utdanningsseminar 2019 (målgruppe studieprogramansvarlige).

Begge SFU deltar som observatører i UU
(innført høsten 2019). Videre oppfølging?

6.3.2 Utvikle og gjennomføre ulike kurs om
studentaktiv undervisning, både fysisk og nettbasert.

Status ukjent for saksbehandler.

6.4.1 Øke andelen digitale skoleeksamener.

Status ukjent for saksbehandler.

6.4.2 Utvikle og implementere forbedrede digitale
rutiner for innlevering av eksamensoppgaver,
sensorveiledning, registrering av sensur, gi
begrunnelse for sensur og behandle klage på sensur.

Status ukjent for saksbehandler.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/01714-11
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 10.03.2020

Møtedato
10.03.2020

UTDANNINGSSEMINARET 2020 - AVKLARING PROGRAMKOMITE, STED OG
DATO
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar for Utdanningsseminaret 2020 programkomité, sted og dato slik
det framkom i møtet.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Utdanningsseminaret er et årlig seminar for studieprogramansvarlige (SPA). Seminaret arrangeres på
høsten og første gang var i 2016. Det er prorektor for utdanning som inviterer til seminaret sammen
med fakultetenes prodekaner for utdanning. Programmet utformes av egen programkomité i dialog
med prorektor og prodekanene. Programmet for gjennomførte seminar er vedlagt saken.
Hovedtemaene har vært:
2019: Kultur for kvalitet
Kulturbygging
Utdanningsfaglig kompetanse
Meritteringsordning
Praksis og næringslivsrelevans
Videreutvikling av kvalitetssikringssystem
2018: Systematisk kvalitetsarbeid og kvalitetssystem
NOKUT tilsyn ved Nord universitet
Lik kvalitet i studieprogram som gjennomføres på flere studiesteder
Internasjonalisering i studieprogrammene – hvordan jobbes det i fakultetene?
Utdanningsfaglig kompetanse
2017: Kvalitet i studieprogrammene
Utdanningsledelse
Sammenheng mellom læringsutbytte, undervisning, og vurdering. En evig forbedringsspiral.
Internasjonalisering
2016: Studieprogramdesign og studentens læringsbane
Programkomité
Utdanningsutvalget inviteres til å nedsette programkomite bestående av eksempelvis følgende;
• Prorektor utdanning
• 1 stk prodekan utdanning
• 2 stk SPA
• 1 stk fra SFU
• 1 stk student
Studiedirektørens stab forutsettes å bidra med sekretær for arbeidsgruppen og praktisk
gjennomføring av seminaret.
Sted
Utdanningsutvalget inviteres til å drøfte hvor seminaret skal arrangeres.
De tre første årene ble seminaret arrangert i Mosjøen på Fru Haugans Hotel. Tanken bak den
geografiske plasseringen var trolig knyttet til at dette var «nøytral grunn», alle ville være tilreisende,
de fleste ville reise med tog, og for ikke-uhildede personer er jo Mosjøen en av Norges vakreste byer.
I fjor ble seminaret arrangert på ny campus i Steinkjer, med lunsj og middag på nærliggende Quality
Grand Hotel. Ut fra helhetshensyn og vektlegging av reisekostnader og reisetid, framstår det som
beste alternativ å arrangere seminaret enten i Bodø eller i Mosjøen.
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Dato
Utdanningsutvalget inviteres til å drøfte aktuelle datoer for seminaret. Det har alltid vært lagt til høst
i perioden fra tidlig september til høvelig sein oktober.
Det gjøres oppmerksom på at i uke 41 avholde vinterferie i grunnskolene i Trøndelag ( mandag 5/10
til fredag 9/1) og Nordland (onsdag 7/10 til fredag 9/10).

Kostnader
Studieavdelingen har tidligere år hatt varierende midler til å dekke seminarets kostnader.
Fakultetene må påregne å dekke eventuelle reisekostnader og overnatting eventuelt kanskje også
lunsj og middag. Dette blir avklart senere.

Vedlegg:
Program fra tidligere års Utdanningsseminar
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VELKOMMEN!
Nords utdanningsseminar

Steinkjer 2-3. oktober 2019
(Konstituert prorektor utdanning,
Professor Levi Gårseth-Nesbakk)
1
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Program – dag 1
Onsdag 02.10
11.00-11.55
13.30-13.45

13.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30

16.30-17.15
17.15-17.35
17.35-19.05
19.10-19.40
20.30

Tema
Lunsj hotellet
Velkommen til årets utdanningsseminar ved Nord universitet v/Prorektor utdanning Levi
Gårseth-Nesbakk
Sentre for fremragende utdanning (SFU); Engage og Excited
Engage: Gry Alsos, Excited: Line Kolås
Pause
Kulturbygging i Nord universitets arbeid innen internasjonalisering – forutsetninger
v/Prorektor utdanning Levi Gårseth-Nesbakk
Nord universitets gjennomstrømningsprosjekt
v/Prorektor utdanning Levi Gårseth-Nesbakk
Kaffepause med noe attåt
Meritteringsordning for fremragende undervisere
v/ Førsteamanuensis Elisabeth Suzen, leder pedagogisk nettverk
Omvisning på campus Steinkjers nye lokaler
v/ Eiendomssjef Tomm Sandmoe
Middag på hotellet
2
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Program – dag 2
Torsdag 03.10

Tema

08.30-08.45
08.45-11.00

Oppsummering dag 1 og plan for dag 2
Parallelle sesjoner (med diskusjon / gruppearbeid):
• Sesjon 1: Nord universitets praksisprosjekt
✓ Innledning v/ Prorektor utdanning: Levi Gårseth-Nesbakk
• Sesjon 2: Næringslivsrelevans
✓ Erfaringer fra HHN v/ Professor Bjørn Willy Åmo
✓ Erfaringer fra FBA v/ Førsteamanuensis Grete Lysfjord
Pause og siste sjanse til utsjekk fra hotellet
Utdanningsfaglig kompetanse – innhold og organisering: kulturbyggende kursportefølje
Innledning ved v/Prorektor utdanning Levi Gårseth-Nesbakk
Presentasjon av metodikken Supplemental Instruction (SI) v/ Førstelektor Roger Helde, HHN
Lunsj på hotellet
Videreutvikling av Nord universitets kvalitetssikringssystem (KSS) og tilnærming til «høy
internasjonal kvalitet» i utdanningen
v/ Assisterende studiedirektør Margrethe Mørkved Sollie og
Prorektor utdanning Levi Gårseth-Nesbakk
Avslutning

11.00-11.30
11.30-12.30

12.30 -13.30
13.30- 16.00

16.00

3
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Nord utdanningsseminar 16.– 17. oktober 2018
Fru Haugans Hotell, Mosjøen
•
•
•
•
•

Systematisk kvalitetsarbeid og kvalitetssystem
NOKUT tilsyn ved Nord universitet
Lik kvalitet i studieprogram som gjennomføres på flere studiesteder
Internasjonalisering i studieprogrammene – hvordan jobbes det i fakultetene?
Utdanningsfaglig kompetanse

Tirsdag
12-14
14:00
14:15 -14:30

16. oktober Tema
Lunsj serveres ved ankomst hotellet
Velkommen til årets utdanningsseminar ved Nord universitet v/Levi Gårseth-Nesbakk
Systematisk kvalitetsarbeid og kvalitetssystem
Nord universitet sitt kvalitetssikringssystem (KSS) v/rådgiver Thorbjørn Aakre

14:30-14:45

Studentenes forventning til kvalitetsarbeidet i studieprogrammene v/leder av
Studentparlamentet Solveig Fleischer

14:45-15:00

Rolle og ansvar som studieprogramansvarlig v/Thorbjørn Aakre

15:00-15:15

Hvordan praktiseres oppgavene som studieprogramansvarlig har i kvalitetsarbeidet?
v/Levi Gårseth-Nesbakk

15:15-16:00

Gruppearbeid med spørsmål fra mal for tilsyn fra NOKUT
Selvevaluering spørsmål fra Studietilsynsforskriften §4-1 (2):
«Hvor er ansvaret for kvalitetsarbeidet ved studietilbudet forankret og hvordan er
studentene og de som underviser tatt med i arbeidet med å utvikle en god
kvalitetskultur?
Kaffepause med noe attåt
Lik kvalitet i studieprogram som gjennomføres på flere studiesteder
Ledelse av studieprogram på flere studiesteder. Lik kvalitet for studentene uansett
hvor og hvordan studiet tilbys.
Innledning v/Gisle Pettersen, FLU, Inger Karin Brenne, FSH og representant fra HHN
Gruppearbeid
Liten rusletur i Sjøgata eller anden form for lufting
Middag på hotellet

16.00
16.15-18.00

18:15
19:30
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Onsdag

17. oktober Tema

08.30-09.15

NOKUT tilsyn 2018-2019 ved Nord universitet
Erfaringer fra tilsyn i pilot for NOKUT tilsynene 2017-2018 v/Asbjørn Røiseland
Inkludert spørsmål til Asbjørn

09.15-09.30

Plan for NOKUT tilsyn hos oss + kort om erfaringene fra dagen før i NOKUT v/ Hanne

09.30-10.00

Gruppearbeid med spørsmål fra mal for tilsyn fra NOKUT
Selvevaluering spørsmål A fra Studietilsynsforskriften §4-1 (5):
«Beskriv hvordan resultater fra kvalitetsarbeidet ved studietilbudet blir brukt for å
videreutvikle kvaliteten i studietilbudet. Vis konkrete eksempler»

10.00-10.30

Gruppearbeid med spørsmål fra mal for tilsyn fra NOKUT
Selvevaluering spørsmål B fra Studietilsynsforskriften §4-1 (5):
«Redegjør for konkrete tilfeller der kvalitetsarbeidet har synliggjort
kvalitetsutfordringer ved studietilbudet, hvordan dette ble håndtert, og innenfor
hvilken tidsramme.»

10.30-11.00

Utsjekk og pause
Internasjonalisering
Vedtatt delstrategi for Internasjonalisering v/Hanne

11.00-11.15
11.15-12.15

Hvordan jobbes det med internasjonalisering i fakultetene? Presentasjon av viktige
elementer eller enkelte tiltak fra handlingsplan for internasjonalisering.
v/Hugo Nordseth, FSV
v/Margarita Novoa-Garrido, FBA
v/Malvin Torsvik, FSH
v/Levi Gårseth-Nesbakk, HHN

12.15 -13.00
13.00- 13.15

Lunsj
Presentasjon av viktige elementer eller enkelte tiltak fra handlingsplan for
internasjonalisering v/Bente Aina Ingebrigtsen, FLU

13.15-14.00

Erfaringsdeling i grupper. Hva fungerer i praksis. Hvordan sikre relevans av
internasjonaliseringen, f.eks. relevante partnere og emner for inn- og utveksling
Kort pause
Utdanningsfaglig kompetanse
System for å tilegne seg pedagogisk basiskompetanse (arbeidsgruppe 2 ved Nord) v/
Jan-Atle Toska

14.00 -14.15
14.15-14.45
14.45-15.15

Meritteringsordning for fremragende underviser v/Berit Kjelstad, NTNU

15.15-15.30
15.30-16.00
16.00
16.15

Spørsmål til Berit Kjelstad
Gruppearbeid. Hvilke krav skal vi stille til utdanningsfaglig kompetanse ved Nord
Avslutning og oppsummering v/ Margrethe Mørkved Solli
Felles buss til togstasjonen
Tog sørover har avreise kl. 16.45.
Tog nordover har avreise kl. 16.55.
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Nord utdanningsseminar 13. – 14. september 2017
Fru Haugans Hotell, Mosjøen
•
•
•
•

Kvalitet i studieprogrammene – hva er kravene og hvordan gjør vi det?
Utdanningsledelse; Rollen som studieprogramansvarlig – rollen, arbeidsoppgavene og
studentmedvirkning
Sammenheng mellom læringsutbytte, undervisning, og vurdering. En evig
forbedringsspiral – hvordan kan det gjøres systematisk?
Internasjonalisering i studieprogrammet – hvordan får vi det til?

Onsdag
12-14
14:00
14:15

15:00
15:30
15:45
16:00
16:30
16:40

17:10
18:00
18:15
19:30

Tema
Lunsj serveres ved ankomst hotellet
Velkommen til årets utdanningsseminar ved Nord universitet v/prorektor for utdanning
Kvalitet i studieprogrammene
Nord universitet sitt kvalitetssikringssystem (KSS) v/rådgiver Thorbjørn Aakre
Kvalitetssikring av studieprogrammene v/seniorrådgiver Anne-Lovise Reiche
Kvalitet i studieprogrammene – hva er kravene?
Presentasjon av ny studietilsynsforskrift v/NOKUT tilsynsdirektør Øystein Lund
Gruppearbeid – hva er de største utfordringene med akkrediteringskravene i
Studietilsynsforskriften, og hvorfor?
Kaffepause med noe attåt
Utdanningsledelse, v/tidligere prorektor ved NTNU Berit Kjelstad
Utdanningsledelse ved Nord universitet v/prorektor utdanning Hanne Solheim Hansen
Utdanningsledelse, rollen som studieprogramansvarlig - rollen, arbeidsoppgavene og
studentmedvirkning
v/ SPA Master i samfunnsvitenskap Asbjørn Røiseland
v/SPA Lektorutdanning i kroppsøving, idrett og friluftsliv Vegar Sælleg Brenne
Utdanningsledelse - gruppearbeid: Rollen som studieprogramansvarlig – hvordan gjør vi
det? Ulike løsninger på fakultetene. Hvordan gjøres det?
Oppsummering av gruppearbeid, Største utfordring for å gjøre SPA-jobben godt og et godt
råd for å lykkes som SPA
Liten rusletur med overraskelse
Middag på hotellet
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Torsdag
08:30
08:40

09:10

09:40
10:00

11:30
12:30
13:30
14:20
15:30

16:00
16:15

Tema
Sammenheng mellom læringsutbytte, undervisning, og vurdering. En evig forbedringsspiral
– hvordan kan det gjøres systematisk? Innledning v/ studiedirektør Jan Atle Toska
Eksempler fra NOKUT evaluering av barnevern-, sosialarbeid- og vernepleierutdanningene.
Hva konkluderte NOKUT med - og hva har dere gjort med det?
v/vernepleie Bjørg Astrid Aasen
Presentasjon av Nord universitet sine Senter for fremragende utdanning (SFU) i samarbeid
med NTNU:
ENgage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship v/Gry Alsos
ExcITEd – Excellent IT education v/Robin Munkvold
Kaffepause med noe attåt
Kafédialog – ca 6-7 kafébord hvor det inviteres til dialog med utgangspunkt i ulike
eksempler / problemstillinger.
Oppsummering i plenum v/kafévertene
Lunsj m/utsjekk
Internasjonalisering i studieprogrammet – gode eksempler fra Senter for
internasjonalisering av utdanning (SIU)
Eksempler fra Nord universitet. Hvordan legge opp arbeidet for å til utreise.
Innlegg fra hvert fakultet v/ representant i Internasjonalt utvalg
Beinstrekk 10 minutter
Paneldebatt: Internasjonalisering i studieprogrammet – hvordan får vi det til på Nord
universitet?
Deltakere: Kevin Hovdal Holmli (studentleder), Marit Bjørnevik (FBA), Ann Gøril Hugaas
(FLU), Malvin Torsvik (FSH), Yan Zhao (FSV), Levi Gårseth-Nesbakk.
Ordstyrer: Jan-Atle Toska og Margrethe Mørkved Solli
Avslutning v/ prorektor Hanne Solheim Hansen
Buss til togstasjonen
Tog sørover har avreise kl. 16.45.
Tog nordover har avreise kl. 16.55.
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Nord utdanningsseminar // Mosjøen 5. - 6. september 2016

Studieprogramdesign og studentens læringsbaner
Mandag 5. september
Lunsj serveres ved ankomst til hotellet
14:00 - 14:30 Velkommen til seminar
14:30 - 15:00 Studieprogramdesign og læringsbaner, hva mener vi med det?
15:00 - 16:00 Videreutvikling av læringsutbyttebeskrivelser på program og emnenivå
16:00 - 17:00 Bruk av ulike læringsformer, med særlig fokus på studentsentrerte læringsformer
17:00 - 18:00 Bruk av varierte og riktige vurderingsformer
18:30 - 19:30 Vandring i «Sjøgato» med forfriskende overraskelser
20:00 Middag

Tirsdag 6. september
09:00 - 10:00 Integrert bruk av digitale verktøy i undervisning og vurdering
10:00 - 11:00 Planlegging og stimulering for internasjonalisering
11:00 - 12:00 Systematisk kontakt med arbeidslivet
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 - 15:30 Studieprogramansvarligrollen (SPA): den viktigste lederjobben på Nord?
15:30 - 15:45 Oppsummering og veien videre

Praktisk informasjon:
Tog nordfra ankomst Mosjøen mandag 11:38, avreise tirsdag kl 16:55
Tog sørfra ankomst Mosjøen mandag kl 13:06, avreise tirsdag kl 16:41.
Alle deltagere bestiller reise selv. Togreise og hotell dekkes av sentral ledelse.
Det er reservert rom til alle deltagere på Fru Haugans hotell i Mosjøen.
Kontaktperson ved spørsmål: Thorbjørn Aakre //
T: +47 75 51 72 98 // E: thorbjorn.aakre@nord.no
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

19/02141-3
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
18.11.2019

UNIVERSITETSPEDAGOGISK NETTVERK - OM VIDERE ARBEID
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar informasjon gitt i møtet til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Leder av universitetspedagogisk nettverk Elisabeth Suzen, orienterer om saken i møtet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/00682-3
Levi Gårseth-Nesbakk
Fredrik Nesland Boksasp

Saksgang

Møtedato
10.03.2020

HØRING NOU 2020:3 NY LOV OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering
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Sammendrag
Nord universitet har mottatt NOU2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler på høring, og
skal sende inn sin høringsuttalelse innen 22.mai 2020.

Saksframstilling
Nord universitet mottok NOU2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler til høring.
Universitetet skal sende inn én samlet høringsuttalelse.
Ved utarbeidelsen av uttalelsen legger universitetet opp til en bred prosess, hvor rektor er
sakseier og ansvarlig for høringssvaret.
Rektor nedsetter en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til høringsuttalelse.
Arbeidsgruppen ledes av prorektor for utdanning, Levi Gårseth-Nesbakk og består ellers av
• En representant fra Enhet for forskning og utvikling
• En representant fra Enhet for Økonomi og HR
• To representanter fra fakultetene (1 faglig leder og en administrativt ansatt)
• En student
Høringsuttalelsen skal basere seg på innspill fra fakultetene, de fire fellesadministrative
enhetene, studentene, styret og utdanningsutvalget.
Fakultetene, de fire fellesadministrative enhetene og studentene organiserer sine egne
interne prosesser, og kommer med hver sine samlede innspill. Frist til å komme med innspill
til arbeidsgruppa er 21. april.
Utdanningsutvalget behandler høring i møte 23. april.
Universitetsstyret behandler sak om høring i styremøtet 29. april.
Til inspirasjon og hjelp i arbeidet med høringen, blir det avholdt seminar hvor viktige tema i
NOU’en blir gjennomgått, 27.mars. Seminaret er åpent for lederne ved de enkelte enhetene
og ledes av Levi Gårseth-Nesbakk.

Vedlegg:
Høringsbrev
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

20/1090-1

18. februar 2020

Høring NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler
Vi viser til utredningen NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler som ble avgitt 13.
februar 2020. Utredningen er publisert på regjeringens hjemmesider: NOU 2020: 3. Vi
sender med dette utredningen på alminnelig høring.
Utredningen er avgitt av et utvalg som har foreslått ny lov om universiteter og høyskoler.
Departementet vil vurdere utvalgets forslag og høringsuttalelsene, og tar sikte på at
regjeringen kan fremme forslag til ny universitets- og høyskolelov våren 2021.
Departementet vil se arbeidet med ny lov i sammenheng med stortingsmeldingen om
styringen av universitets- og høyskolesektoren og innspill til denne.
Vi ønsker at høringsuttalelsene struktureres i tråd med utvalgets forslag til ny lov. Vi ønsker
også at høringsinstanser som ikke deler utvalgets vurderinger, kommer med konkrete forslag
til lovtekst.
Alle som ønsker det, kan gi høringsuttalelse ved bruk av den digitale løsningen på
regjeringens hjemmesider: www.regjeringen.no/id2690685. Høringsuttalelsene er offentlige
og vil bli publisert på regjeringens hjemmesider.
Vi ber om høringsuttalelser innen 22. mai 2020.
Med hilsen
Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør
Erling H. Dietrichson
fagdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling

Saksbehandler
Erling H.
Dietrichson
22 24 75 53
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Adresseliste
Akademiet for yngre forskere
Akademikerforbundet
Akademikerne

Tollbugata 35
Fridtjof Nansens
plass 6
Fredrik Fransons vei
4
Postboks 8019 Dep

0157
0160

OSLO
OSLO

4635
0030

KRISTIANSAND
S
OSLO

Pb. 7052 Majorstuen

0306

OSLO

Postboks 6768 St.
Olavs plass
Storgt. 19

0130

OSLO

0184

OSLO

Storgt. 19

0184

OSLO

Postboks 4290
Nydalen

0402

OSLO

Postboks 8036 DEP

0030

OSLO

Postboks 6299
Etterstad
Postboks 5344
Majorstuen
Bergen Arkitekthøgskole
Postboks 39
Bjørknes høyskole
Lovisenberggt. 13
Datatilsynet
Postboks 458
Sentrum
De nasjonale forskningsetiske Kongens gate 14
komiteene
Delta
Pb. 9202 Grønland
Den norske Forleggerforening
Direktoratet for
Postboks 1093
internasjonalisering og
kvalitetsutvikling i høyere
utdanning
Dronning Mauds Minne
Thrond Nergaards
Høgskole for
veg 7
barnehagelærerutdanning
Elevorganisasjonen
Kolstadgata 1
Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep

0603

OSLO

0304

OSLO

5841
0456
0105

BERGEN
OSLO
OSLO

0153

OSLO

0134

OSLO

5809

BERGEN

7044

TRONDHEIM

0652
0030

OSLO
OSLO

Ansgar Teologiske Høgskole
Arbeids- og
sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen
Spekter
Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo
Association of Norwegian
Students Abroad
Association of Norwegian
Students Abroad
Atlantis Medisinske Høgskole
Audiografforbundet
Barne- og
familiedepartementet
ungdoms- og
familiedirektoratet BarneBarratt Due musikkinstitutt

Side 2
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Fjellhaug Internasjonale
Høgskole
Forandringsfabrikken
Forskerforbundet
Forskningsinstituttenes
Fellesarena
Forsvarets høgskole
Forsvarsdepartementet
Handelshøyskolen BI
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord
Helse- og
omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
vitenskapelig høgskole i
logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for landbruk og
bygdeutvikling
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen for Dansekunst
Høyskolen for Ledelse og
Teologi
Høyskolen Kristiania
Innovasjon Norge
Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet
Justis- og
beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Komite for kjønnsbalanse og
mangfold i forskning
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Kompetanse Norge

Side 3

Sinsenvn. 15

0572

OSLO

Postboks 1025
Sentrum
Postboks 5490
Majorstua
Postboks 800,
Postmottak
Postboks 8126 Dep.

0104

OSLO

0305

OSLO

2617

LILLEHAMMER

Postboks 464
Postboks 1445
Postboks 8011 Dep

0032
0442
7501
8038
0030

OSLO
OSLO
STJØRDAL
BODØ
OSLO

Postboks 404
Postboks 303 Forus
Boks 2900 Solli
Postboks 400
Postboks 2110

2303
4066
0230
2418
6402

HAMAR
STAVANGER
OSLO
ELVERUM
MOLDE

1757
4340

HALDEN
BRYNE

6101
5020
0566
1368

VOLDA
BERGEN
OSLO
STABEKK

Postboks 212
Sentrum
Postboks 8005 Dep

0103

OSLO

0030

OSLO

Postboks 8013 Dep

0030

OSLO

Postboks 8112 Dep

0032

OSLO

Postboks 236
Sentrum

0103

OSLO

Arne Garborgsveg
22
Postboks 500
Postboks 7030
Marstrandgata 8
Micheletsvei 62

5/20 Høring NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler - 20/00682-3 Høring NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler : ~ 20_00682-1 Høring - NOU 2020_ 3 Ny lov om universiteter og høyskoler 612812_1_1

Kriminalomsorgens
utdanningssenter
KS
Kulturdepartementet
Kunsthøgskolen i Oslo
Landbruks- og
matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og
diskrimineringsombudet
Lovisenberg diakonale
høgskole
MF vitenskapelig høyskole for
teologi religion og samfunn
Musikkteaterhøyskolen
Nasjonalt fagskoleråd
Nasjonalt organ for kvalitet i
utdanningen
NLA Høgskolen
Nord studentsamskipnad
Nord universitet
Norges arktiske
studentsamskipnad
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges Ingeniør- og
Teknologorganisasjon
Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisknaturvitenskapelige
universitet
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS
Høgskole

Side 4

Postboks 1378 Vika
Postboks 8030 Dep
Postboks 6853 St
Olavsplass
Postboks 8007 Dep

0114
0030
0130

OSLO
OSLO
OSLO

0030

OSLO

Youngsgate 11
Postboks 9297
Grønland
Lovisenberggaten 15
B
Postboks 5144
Majorstua
Trondheimsveien
137

0181
0134

OSLO
OSLO

0456

OSLO

0302

OSLO

0570

OSLO

Postboks 578

1327

LYSAKER

Postboks 74
Postboks 1490
Postboks 1490
Teorifagbygget Hus
2
Postboks 564
Helleveien 30
Postboks 4014
Ullevål Stadion
Postboks 9100
Grønland
Postboks 5003

5812
8049
8049
9037

BERGEN
BODØ
BODØ
TROMSØ

1327
5045
0806

LYSAKER
BERGEN
OSLO

0133

OSLO

1432

ÅS

Postboks 5190
Majorstua

0302

OSLO

7491

TRONDHEIM

4678
0203
0354

KRISTIANSAND
OSLO
OSLO

Postboks 2544
Postboks 2674 Solli
Pilestredet 75C
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Norsk høgskole for
helhetsterapi
Norsk presseforbund
Norsk studentorganisasjon
Norsk tjenestemannslag
Nærings- og
fiskeridepartementet
Næringslivets
Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Organisasjon for norske
fagskolestudenter
Oslo kommune
OsloMet – storbyuniversitetet
Politihøgskolen
Regelrådet for næringslivet
Riksrevisjonen
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samisk høgskole
Samskipnadsrådet
Sex og politikk
Simula Research Laboratory
AS
Skrivekunstakademiet
Spillavhengighet Norge
Statens lånekasse for
utdanning
Statens råd for likestilling av
funksjonshemmede
Steinerhøyskolen
Steinerskoleforbundet
Stipendiatorganisasjonene i
Norge
Studentsamskipnaden i
Agder
Studentsamskipnaden i
Gjøvik Ålesund og Trondheim

Side 5

Husvikveien 105

3113

TØNSBERG

Postboks 46,
Sentrum
Holbergs gate 1
Møllergata 10
Postboks 8090 Dep

0101

OSLO

0166
0179
0032

OSLO
OSLO
OSLO

P.b. 5250 Majorstua

0303

OSLO

Postboks 8148 Dep.

0033

OSLO

Rådhuset

0037

OSLO

Postboks 5027
Majorstuen

0301

OSLO

Postboks 6835 St.
Olavs plass
Ávjovárgeaidnu 50
Postboks 8010 Dep
Hánnoluohkká 45
c/o SiO, Postboks 94
Blindern

0130

OSLO

9730
0030
9520
0314

KARASJOK
OSLO
KAUTOKEINO
OSLO

Postboks 134

1325

LYSAKER

Georgernes Verft

5011

BERGEN

Postboks 430
Alnabru
Postboks 8113 Dep

0614

OSLO

0032

OSLO

Professor Dahls gate
30
Prof. Dahlsgt. 30
Postboks 552
Sentrum
Postboks 1864 Gimle

0260

OSLO

0260
0105

OSLO
OSLO

4686

Postboks 2460

7005

KRISTIANSAND
S
TRONDHEIM
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Studentsamskipnaden i Indre
Finnmark
Studentsamskipnaden i
Innlandet
Studentsamskipnaden i
Molde
Studentsamskipnaden i Oslo
og Akershus
Studentsamskipnaden i
Stavanger
Studentsamskipnaden i
Sørøst-Norge
Studentsamskipnaden i Volda
Studentsamskipnaden i
Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Studentsamskipnaden på
Vestlandet
Studieforbundet Solidaritet
UNINETT AS
Unio
Unit - Direktoratet for IKT og
fellestjenester i høyere
utdanning og forskning
Universell
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø –
Norges arktiske universitet
Universitets- og
høgskolerådet
Universitetssenteret på
Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utenriksdepartementet

Side 6

Hannoluohkka 45

9520

KAUTOKEINO

Gudbrandsdalsvegen 2624
350
Postboks 2110
6402

LILLEHAMMER

Postboks 94 Blindern

0314

OSLO

Postboks 8600 Forus

4036

Stavanger

Postboks 278

6101
1757

VOLDA
HALDEN

1432

ÅS

Postboks 4769
Sluppen
Stortingsgata 2
Abels gate 5A

7465

TRONDHEIM

0158
7030

OSLO
TRONDHEIM

Serviceboks 422

4604

Postboks 7800
Postboks 1072
Blindern

5020
0316

KRISTIANSAND
S
BERGEN
OSLO

Postboks 235

4036
3603
9019

STAVANGER
KONGSBERG
TROMSØ

Stortorvet 2

0155

OSLO

Postboks 156

9170

LONGYEARBYEN

Postboks 9359
Grønland
Postboks 8114 Dep

0135

OSLO

0032

OSLO

MOLDE
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VID vitenskapelige høgskole
Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund

Side 7

Postboks 184
Vinderen
Postboks 9232
Grønland

0319

OSLO

0134

OSLO
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/05317-34
Levi Gårseth-Nesbakk
Toril Irene Kringen

Saksgang Utdanningsutvalget 10.03.2020

Møtedato
10.03.2020

TENTATIV TIDSPLAN FOR REVIDERING AV FORSKRIFT OM STUDIER OG
EKSAMEN VED NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar informasjon om tidsplan til orientering.

g av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet - 15/05317-34 Tentativ tidsplan for revidering av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet : Tentativ tidsplan for revidering av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

Sammendrag
Skriv her.

Saksframstilling
Bakgrunn
Arbeidsgruppe bestående av Toril Irene Kringen, Fredrik Boksasp og Cathrine Moseng, er blitt
bedt om å gjennomgå dagens forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet og foreslå
endringer i denne.
Arbeidsgruppen ønsker i Utdanningsutvalgets møte 10. mars å gi en kort orientering om prosessen.
I møtet 23. april ønsker vi at Utdanningsutvalget utarbeider et høringssvar.

Vedlegg:
Tentativ tidsplan for revidering av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

g av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet - 15/05317-34 Tentativ tidsplan for revidering av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet : Tentativ tidsplan for revidering av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

Tentativ tidsplan for revidering av forskrift om studier og eksamen ved
Nord universitet
5. mars 2020
Informasjon om prosessen sendes ut til alle
høringsinstanser. Det gis mulighet til å komme
med innspill i forkant av at arbeidsgruppen
utarbeider første forslag til revidering.
10. mars 2020
Sak i Utdanningsutvalget
- Arbeidsgruppen informerer om
tidsplan
- UU gis anledning til å gi innspill til
arbeidsgruppen
16. mars. 2020
Frist for å komme med innspill i forkant av at
arbeidsgruppen utarbeider første forslag
15. april 2020
Arbeidsgruppens forslag sendes ut på høring
23. april 2020
Sak i utdanningsutvalget
- UU vedtar et eventuelt høringssvar
6. mai 2020
Høringsfrist
28. mai 2020
Arbeidsgruppens endelige forslag oversendes
styret ved Nord universitet
11. juni 2020
Sak om revidering av forskrift behandles i
styremøte
1. august 2020
Revidert forskrift trer i kraft
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/02657-7
Levi Gårseth-Nesbakk
Jørn Magne Hansen

Saksgang møte 10.03.2020

Møtedato
10.03.2020

STUDIEBAROMETERET - GJENNOMGANG AV RESULTATER 2019
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar resultater av studiebarometer 2019 til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Bakgrunn og sammendrag
Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres på høsten hvert år.
Studenter på 2. året på bachelorstudier og på 2. året på masterstudier blir spurt en rekke
spørsmål om studiet de går på og om læringsmiljøet.
Svarprosent for Nord universitet i 2019 var 53 %, mot 44 % i 2018. Fakultetsvis fordeling
ligger i tabellen nedenfor:

2019
NORD
53 %
FBA
62 %
FSV
43 %
HHN
43 %
FLU
62 %
FSH
58 %
Figur 1: Svar % tabell og diagram

2018
44 %
69 %
39 %
43 %
42 %
40 %

Svarprosenten varierer mellom fakultet og studieprogram, og det viser seg at der man aktivt
går inn i klassene er det en høyere svarprosent enn andre. Spesielt FBA utmerker seg med
høy svarprosent over år.
For å en bedre forståelse av utdanningskvaliteten samt øke signifikansen på
studiebarometer, er det viktig å opprettholde og helst øke svarprosenten i årene som
kommer.
På mange av spørsmålene svarer studentene ut fra en Liker-skala som går fra 1 (lite fornøyd)
til 5 (veldig fornøyd). Flere delspørsmål slås sammen til indekser av hovedområder.
Studentene gir også en totalvurdering av studieprogrammet sitt ved å svare på spørsmålet
«jeg er alt i alt fornøyd med det studiet jeg går på». Svarresultater på studieprogrammer
med få svar offentliggjøres ikke.
Studieprogrammer slås sammen til en samlet institusjonsskår. Studiebarometeret 2019 viser
at studentenes totalvurdering («jeg er alt i alt fornøyd med det studiet jeg går på») har gått
opp fra 3,9 til 4,1 fra 2018 til 2019. Dette er det best resultatet Nord universitet har oppnådd
noen gang.
4.2
4.1
4.1

Alt i alt tilfredshet Nord

4.0
4.0

Nasjonalt

3.9
3.9
3.8
2015

2016

2017

2018

2019

Figur 2: Alt i alt-tilfreds

I denne styresaken presenteres hovedresultatene fra Studiebarometeret 2019. Vi vil se på
spørsmål som var nye i 2019, i tillegg tidsserier for de andre spørsmålene. Spørsmålene i
undersøkelsen er gruppert i hovedområder, som hver består av flere enkeltspørsmål
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innenfor et overordnet tema. Unntatt er Overordnet tilfredshet, som angir ett spørsmål: "Jeg
er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på". Vi vil i all hovedsak fokusere på
undersøkelsens hovedområder, men med noen «dypdykk» på enkeltspørsmål.
HOVEDOMRÅDER:
Til høyre for figuren sammenlignes resultatene med tall nasjonalt 2019, samt resultatet for
institusjonen fra 2018. Grønt indikerer positive avvik, mens rødt indikerer negative avvik.
Nord universitet sett under ett går opp på alle hovedområder med 0,1 eller mere, med
unntak av «Fysisk læringsmiljø og infrastruktur» og «Organisering av studieprogrammet»
som ligger stabilt mot fjorårets nivå. Vi vil i fortsettelsen se på hovedområdene, praksis,
tilknytning til arbeidslivet, alt i alt fornøyd, medvirkning, og faglig sosialt læringsmiljø/fysisk
læringsmiljø og infrastruktur, undervisning og organisering av studieprogrammet.

Figur 3: Hovedområder -oversikt

•

PRAKSIS

Spørsmålene vedrørende praksis tar sikte på å kartlegge tilfredshet med praksisopplæringen
for studenter som har gjennomført praksis som en del av studieprogrammet. Spørsmålene
blir kun gitt til studenter som svarer ja på spørsmålet «Har du hatt praksisperiode som en del
av studieprogrammet ditt?».
De studentene som har vært i praksis ser ut til å være generelt mer tilfreds med aspektene
knyttet til selve praksisen/praksisplassen og mindre tilfreds med de aspektene Nord
universitet har ansvar for. De er svært tilfreds med hvordan de blir tatt imot ved
praksisstedet og omfang og kvalitet på veiledningen de får i praksis. Studentene opplever at
veilederne er tilgjengelig underveis i praksisperioden. Spørsmålene som handler om det
Nord universitet gjør, blant annet i forbindelse med tilrettelegging og organisering av
praksisoppholdene, scorer jevnt over noe lavere, da særlig hvordan de opplevde at Nord
forberedte dem på praksis.
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Spørsmål

Score

Hvor tilfreds er du med: Hvordan praksisstedet tok imot deg

4,4

I hvilken grad opplevde du følgende: Arbeidsoppgavene i praksisperioden var relevante for
det jeg studerer

4,4

Hvor tilfreds er du med: Hvor tilgjengelig veileder var underveis i praksisperioden

4,2

I hvilken grad opplevde du følgende: Praksisperioden var faglig utfordrende

4,2

Hvor tilfreds er du med: Hvor ofte du fikk veiledning underveis i praksisperioden

4,1

Hvor tilfreds er du med: Hvordan praksisperioden passet inn i studieløpet

4,1

Hvor tilfreds er du med: Kvaliteten på veiledningen underveis i praksisperioden
Hvor tilfreds er du med: Hvor tilgjengelig ansatte ved høyskolen/universitetet var underveis
i praksisperioden
I hvilken grad opplevde du følgende: Studentenes erfaringer fra praksis blir brukt som
grunnlag for diskusjon i undervisningen

4,1

Hvor tilfreds er du med: Prosessen med å skaffe praksisplass

3,9

4,0
4,0

Hvordan opplevde du den totale arbeidsmengden (praksis og ev. andre deler av studiet
ditt) mens du var i praksis, sammenlignet med når du ikke har praksis?
Hvor tilfreds er du med: Hvordan høyskolen/universitetet forberedte deg på
praksisopplæringen

3,9
3,5

Hvor tilfreds er du med: Informasjonen du fikk i forkant av praksisperioden

3,5

Tabell 1: Praksis-tilfredshet

•

TILKNYTNING TIL ARBEIDSLIVET

Indeksen for tilknytning til arbeidslivet er den indeksen med lavest verdi i
Studiebarometeret, både for Nord universitet og sektoren for øvrig. En årsak til dette kan
være at det er inkluderer flere spørsmål om tiltak som sannsynligvis er knyttet opp mot
karrieresenter ved institusjonene. Dette er noe Nord ikke har, og universitetet havner da
dårlig ut på indeksen, men allikevel høyere enn snittet for sektoren for øvrig. Fakultetene
med flest profesjonsrettede utdanninger (FSH og FLU) kommer klart best ut. Institusjoner i
Norge som skiller seg klart positivt ut her er Norges Handelshøyskole (4,0) og Politihøyskolen
(4,1).
Pr Fakultet

Nord

Nasjonalt

55 Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

3.2

45 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

3.2

35 Fakultet for biovitenskap og akvakultur

25 Fakultet for samfunnsvitenskap

15 Handelshøgskolen

Figur 4: Tilknytning til arbeidslivet

3.2
3.1
3.2
3.1
3.2

3.3

3.4

3.7

3.3

3.3

3.3

3.3

3.4
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•

ALT I ALT FORNØYD

Nord universitet har hatt en økning på institusjonsnivå fra 3,9 i 2018 til 4,1 i 2019, som er
landsgjennomsnittet. Det plasserer Nord sammen med institusjoner som Universitetet i
Oslo, og Handelshøyskolen BI, og over UiT Norges arktiske universitet (4,0) , Universitetet i
Sørøst-Norge (4,0), og OsloMet – storbyuniversitetet (3,9). Det er individuelle forskjeller
mellom fakultetene, men alle går opp fra 2018, med unntak av Handelshøgskolen (HHN) som
går ned fra 4,2 til 4,0. Dette skyldes til dels at HHN har overtatt ansvaret for Master i
beredskap og kriseledelse fra FSV, samt dårlig score på Bachelor i økonomi og ledelse, da
særlig i Rana (2,8).
Alt i alt fornøyd
2018

2019

3.7

55 Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

4.1
3.9

45 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

4.1
3.9

35 Fakultet for biovitenskap og akvakultur

4.2
4

25 Fakultet for samfunnsvitenskap

4.1
4.2

15 Handelshøgskolen

4

Figur 5: Alt i alt fornøyd

Det er verd å merke seg at 12 program scorer 4,5 eller høyere på alt i alt fornøyd.

Fakultet

Studieprogram

55 Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

TPSF Bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag

2019
5,0

55 Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

MAGLUN1-7 Grunnskolelærerutdanning master 1-7

4,9

15 Handelshøgskolen

TLB Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet

4,8

25 Fakultet for samfunnsvitenskap

BAINT Bachelor i internasjonale relasjoner

4,8

55 Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

NE-BLU Bachelor barnehagelærerutdanning, deltid 4 år

4,8

45 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

BAPARAD Bachelor i paramedisin

4,7

55 Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

MAGLUN5-10 Grunnskolelærerutdanning master 5-10

4,7

25 Fakultet for samfunnsvitenskap

90MKL Master i kunnskapsledelse

4,6

35 Fakultet for biovitenskap og akvakultur

BADYR Bachelor i dyrepleie

4,5

35 Fakultet for biovitenskap og akvakultur

BAHBL Bachelor i havbruksdrift og ledelse

4,5

45 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

BASYS Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert

4,5

55 Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

BAENG Bachelor i engelsk

4,5

Tabell 2: De 12 beste

Universitetet har også 4 program som ligger under terskelverdien på 3,25 som NOKUT opererer med i forhold
til program som krever ekstra oppmerksomhet.
Fakultet

Studieprogram

25 Fakultet for samfunnsvitenskap

3D OG VFX Bachelor i 3D art, animasjon og VFX

2019
3,2

55 Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

BLU Bachelor barnehagelærerutdanning

3,2

45 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

MASPESYK Master i spesialsykepleie

3,1
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55 Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

BLUV Bachelor barnehagelærerutdanning, Vesterålen

3,1

Tabell 3: De 4 som krever oppmerksomhet

•

MEDVIRKNING

Studentene opplever i mindre grad å ha muligheter til medvirkning, noe som er en
gjenganger fra alle år. Det gjelder spesielt hvordan studentenes innspill blir fulgt opp av
institusjonen og muligheter til å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet.
Samtlige fakultet ligger over nasjonalt eller på nasjonalt snitt på indeks, men på
enkeltspørsmålet «Det tilrettelegges for medvirkning gjennom studenttillitsvalgte, fagutvalg,
studentparlament, etc» ligger samtlige fakultet unntatt FLU under nasjonalt snitt .
Det er store forskjeller mellom de ulike programmene, det programmet som er minst
fornøyd er Bachelor i 3D art, animasjon og VFX med indeksverdi på 2,3. Programmet scorer
også lavt på generelt fornøydhet, med en verdi på 3,2 (under terskelverdi på 3,25).
Mest fornøyd med medvirkning er Bachelor i internasjonale relasjoner, med en indeksverdi
på 4,4, programmet scorer også svært høyt på generell fornøydhet, 4,8.
M ED V I RK N I N G
Nasjonalt
3.4 3.3 3.6
3.3
3.3 3.4
3.2

Indeks medvirking

Nord

3.7
3.3 3.4

3.6
3.3

FBA

3.3 3.4

Studentene har mulighet for å gi
innspill på innhold og opplegg i
studieprogrammet

FSV

FLU

FSH

3.2 3.2 3.1
3.0

HHN

3.4
3.0

3.2

Studentenes innspill blir fulgt
opp av institusjonen

3.7
3.6 3.5
3.4 3.4
3.4

3.2

Det tilrettelegges for
medvirkning gjennom
studenttillitsvalgte, fagutvalg,
studentparlament, etc.

Figur 6: Medvirkning

•

FAGLIG OG SOSIALT LÆRINGSMILJØ/ FYSISK LÆRINGSMILJØ OG INFRASTRUKTUR

Nedenfor vises tabell og figur med en oversikt over indeks og enkeltspørsmål innenfor
hovedområdet «Faglig og sosialt læringsmiljø». Søyle i ensfarget sort viser nasjonalt snitt.
Studentene er jevnt over tilfredse ut fra spørsmålene som danner grunnlaget for området
faglig og sosialt miljø. De er minst tilfreds med «Miljøet mellom studentene og de faglige
ansatte på studieprogrammet», nasjonalt snitt ligger på 3,6. Samtlige fakultet ved Nord
ligger over dette med unntak av HHN, som ligger på landsgjennomsnitt. Fordeler vi samme
spørsmål ned på programnivå strekker er spennet mellom dårligst og best stort. 2,7 (Master i
spesialssykepleie) til 4,8 (Grunnskolelærerutdanning master 5-10).
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FA GL I G O G SO SI A L T M I LJØ
Nasjonalt

Nord

FBA

FSV

FLU

FSH

HHN

4.2
4.1 4.1
4.0

4.0

3.9

3.9 3.9

3.9 3.9 3.9

4.0
3.9 3.9

3.9

3.8

3.8

3.8
3.7

3.6

Det sosiale miljøet blant studentene på
studieprogrammet

Det faglige miljøet blant studentene på
studieprogrammet

3.6

Miljøet mellom studentene og de faglig
ansatte på studieprogrammet

Figur 7: Faglig og sosialt miljø

Når det gjelder fysisk miljø og infrastruktur, er også her studentene jevnt over tilfreds.
Spesielt tilfreds er de med bibliotek og bibliotekstjenester. Lokaler for undervisning og øvrig
studiearbeid er det enkeltspørsmålet innenfor dette området der studentene er minst
fornøyd.
Samtlige fakultet ligger over nasjonalt eller på nasjonalt snitt, både på indeks og
enkeltspørsmål. Det er selvsagt store forskjeller mellom de ulike programmene, det
studieprogrammet som er minst fornøyd med samtlige av disse tjenestene er Bachelor i
teaterproduksjon og skuespillerfag, med en indeksverdi på 2,3 på fysisk læringsmiljø og
infrastruktur. Det samme programmet scorer aller best 5,0 på «Jeg er, alt i alt, tilfreds med
studieprogrammet jeg går på».
FYSI SK M I LJØ O G I N FRA ST RU KT U R
Nasjonalt

3.7
3.6 3.6
3.5 3.6
3.4

3.8

Nord

FBA

FSV

FLU

FSH

HHN

4.3 4.2 4.2
4.1 4.2 4.1
4.1
3.8
3.6 3.7
3.6 3.7 3.7 3.7

Lokaler for undervisning og øvrig
studiearbeid

Utstyr og hjelpemidler i
undervisningen

3.8 3.8

Bibliotek og bibliotekstjenester

3.6

3.8 3.9 3.9 3.7

IKT-tjenester (f.eks.
læringsplattformer, programvare
og PC-tilgang)

Figur 8: Fysisk miljø og infrastruktur

•

UNDERVISNING

Studentene ved Nord universitet er stort sett fornøyd med undervisningen. Innen dette
temaet er studentene mest fornøyd med hvordan undervisningen dekker
studieprogrammets pensum. De fleste mener også at undervisningen er engasjerende og at
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lærestoffet formidles på en forståelig måte. Nord-studentene er også her jevnt over mere
fornøyd enn studentene nasjonalt.
4.1
4.0
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2

4.0
3.9
3.8

3.8
3.7

3.7

3.7

3.7

3.6
3.5

Indeks undervisning

Hvor enig er du i
De faglig ansatte
Hvor enig er du i
Hvor enig er du i
følgende påstander?
formidler
følgende påstander? følgende påstander?
De faglig ansatte gjør lærestoffet/pensum
Undervisningen Undervisningen er lagt
undervisningen
på en forståelig måte dekker sentrale deler opp til at studentene
engasjerende
av
skal delta aktivt
lærestoffet/pensum
godt
Nord

Nasjonalt

Figur 9: Undervisning

•

ORGANISERING AV STUDIEPROGRAMMET

Studentene ved Nord universitet er jevnt over fornøyd med organiseringen av
studieprogrammet, de er mest fornøyd med den faglige sammenhengen mellom emnene i
studieprogrammet, og minst fornøyd med den administrative tilretteleggingen. Nasjonalt
svarer studentene omtrent likt, det fleste er ganske fornøyd, men gir tilbakemeldinger på at
det nok klart kan bli bedre.
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2

3.8
3.7
3.6

3.6

3.6
3.5
3.4

Indeks organisering

3.5

3.5

3.4

Hvor tilfreds er du
Hvor tilfreds er du
med: Den
med: Den faglige
administrative
sammenhengen
tilretteleggingen av
mellom emnene i
studieprogrammet
studieprogrammet
(timeplan, studieplan,
etc.)
NORD

Hvor tilfreds er du
med: Kvaliteten på
informasjonen om
studieprogrammet

Hvor tilfreds er du
med:
Tilgjengeligheten på
informasjon om
studieprogrammet

NASJONALT

Figur 10: Organisering

TOPP OG BUNN – OPPSUMMERT
Topp og bunn viser svar på enkelt spørsmål der Nord universitet kommer bra og dårlig ut.
Størst tilfredshet er det med valg av studieprogram, praksisperioden, mottak ved praksis og
faglige utfordringer.
Forhold det er lavest tilfredshet med spørsmål knyttet til de nye spørsmålene i
hovedområdet «tilknytning til arbeidslivet», og oppfølging av studentenes innspill til
institusjonen.
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TOPP OG BUNN
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Jeg går på
det studieprogrammet jeg helst vil gå på

4.5

I hvilken grad opplevde du følgende:Arbeidsoppgavene i
praksisperioden var relevante for det jeg studerer

4.4
4.4

Hvor tilfreds er du med: Hvordan praksisstedet tok i mot deg
I hvilken grad mener du at studieprogrammet: Er faglig
utfordrende

4.3

I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre
vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: Har krevd…

4.2

Hvor tilfreds er du med: Hvor tilgjengelig veileder var
underveis i praksisperioden

4.2
4.2

Hvor tilfreds er du med: Bibliotek og bibliotekstjenester
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når
det gjelder: Samarbeidsevne

4.2

I hvilken grad opplever du følgende: Det er muligheter for å
jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet

2.9

I hvilken grad opplever du følgende: Jeg får innføring i
hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til…

3.0

I hvilken grad opplever du følgende: Jeg får opplæring i å
bruke digitale verktøy/programmer som er relevante for…

3.1

I hvilken grad opplever du følgende? Studentenes innspill blir
fulgt opp av institusjonen

3.2

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når
det gjelder: Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid

3.2

I hvilken grad opplever du følgende: Representanter fra
arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som…

3.2

Hvor tilfreds er du med følgende: Antall tilbakemeldinger du
får fra faglig ansatte på arbeidet ditt

3.3

Jeg får mulighet til å møte potensielle arbeidsgivere gjennom
karrieredager, bedriftsbesøk, praksis, etc.

3.4
0.0

Figur 11: Topp og bunn
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GJENNOMSTRØMMING PÅ BACHELOR- OG MASTERPROGRAMMER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar rapport om gjennomstrømning til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn

1. GJENNOMSTRØMNING OG FRAFALL
Innledning/bakgrunn og oppsummering
Det er et økende fokus på fullføring og frafall i høyere utdanning. Det har også i senere år
blitt forsket mer på området. I tillegg har krav til kvalitetsarbeid og ivaretakelse av studenter
økt mye de siste 5- 10 årene og derigjennom betydningen av å fokusere på forhold som
påvirker studenters progresjon i driften av utdanningsinstitusjoner.
Det har også vært en tendens at studenter jobber mer ved siden av studiene enn det som
var normalt tidligere, også ved heltidsstudier. Dette krever mer av både studenter og
universitetet for å sikre at studentene har god progresjon i utdanningen sin. Undersøkelser
(SHoT m.m.) viser dessuten en økning over tid i andelen av studenter som har helse- og
trivselsproblemer, hvilket fort kan manifestere seg i økt frafall, eller at færre fullfører
studiene på normert tid.
Samlet sett er det derfor viktig å analysere frafall og gjennomstrømning og iverksette
varierte og tilpassede tiltak.
Styret vedtok 20.12.18, med bakgrunn i lav gjennomstrømning – målt ut fra den nasjonale
styringsparameteren «Andelen studenter på masterutdanning som gjennomfører på
normert tid», å bevilget midler på inntil 1 million til tiltak for å redusere frafall og øke
gjennomstrømning.
Det har blitt generert statistikkgrunnlag for gjennomstrømning, i første rekke studenter som
startet høsten 2016 (2900 studenter), for både bachelor og master. Dette er gjennomgått på
møte med fakultetene. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse blant alle master- og
bachelorstudentene som startet høsten 2016, uavhengig av aktivitetsstatus. Det er sett på
årsaker til valg av studium, studiested, eventuelt endring av lærested, og hvorfor man
sluttet.
Det er sammen med statistikkarbeidet også gjennomgått nasjonal forskning om frafall og
fullføring, da særlig NIFU 2019:3 «Årsaker til frafall i høyere utdanning», og «Betydningen av
målbevissthet og sosialtilhørighet for frafall i høyere utdanning» ÅRGANG 42, NR. 2-2019
(Uniped.no). Den nasjonale forskningen viser at noen de mest sentrale enkeltfaktorene som
påvirker gjennomstrømning og frafall er:
•
•
•
•
•
•
•

Karakterer i videregående skole
Foreldres utdanningsnivå/sosial status
Profesjonsstudier vs. disiplinstudier
Hel- vs. deltidsstudent
Andre incentiver (permisjon med lønn, karriereendring etter fullført studie)
Studiedesign (hel/deltid, organisering av studieplan)
Sosial interaksjon mellom studenter og faglige ansatte
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•

Gjennom obligatorisk veiledning tidlig sette mål for studiet.

Kandidatundersøkelse for Nord universitet vil bli gjennomført. Undersøkelsen vil være
komplementær til gjennomstrømningsanalysen. Undersøkelsen er under planlegging,
gjennomføres i mars og sluttrapport ventes i begynnelsen av juni 2020. Det vil bli utarbeidet
en egen styresak om undersøkelsen basert på rapporten.

Statistikk for Nord universitet
Pr. i dag er fullføringsgrad ett av flere nasjonale styringsparametere gitt fra KD.
Definisjon: Andelen studenter på masterutdanning og bachelorutdanning som gjennomfører
på normert tid (%). Utvalget her er studieprogram som organisert på fulltid, henholdsvis 4 og
6 semester.
Nord universitet har over tid hatt en økende fullføringsgrad på bachelorutdanninger, mens
kurven fra 2015 til 2018 på masterutdanningene har vært fallende. I 2019 er det en oppgang,
slik at gjennomføringen i masterutdanningene er på nærmere 40 %, tilbake på 2017 nivå.
Dette er allikevel under nasjonalt snitt.

Bachelorutdanningene
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44
42
40
38
36
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Andelen studenter på bachelorutdanning som gjennomfører på normert tid

Gj.snitt statlige inst. 2019
Figur 1:Fullføring normert tid, bachelor

Det er store forskjeller mellom de ulike bachelorprogrammene, der det på generelt grunnlag
kan sies at profesjonsrettete program gjør det bedre enn mere tradisjonelle disiplinstudier.
Sykepleie ligger til dels på en gjennomføringsgrad på i overkant av 60 % på normert tid,
mens Økonomi og ledelse/regnskap ligger i underkant av 40 %. Dog er tendensen en økende
grad av fullføring. Dette gjenspeiles også i nasjonale data. For 2019-rapporteringen er
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tendensen en liten nedgang fra 2018 (50,16%) til 49,58 % i 2019, noe som likevel er over
nasjonalt snitt.

Masterutdanningene
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Andelen studenter på masterutdanning som gjennomfører på normert tid
Gj.snitt statlige inst. 2019
Figur 2: Fullføring normert tid, master

Også innenfor masterutdanningene er det store forskjeller mellom programmene, fra 0 til 75
%. Mye av dette har årsaker i programmets natur, samt aktuell studentgruppe. Det som til
dels skiller master- og bachelorprogram fra hverandre, er at andelen fullførte øker betydelig
hvis vi måler etter 1. eller 2. studieår etter normert tid. For eksempel øker masterfullføring
for startår 2015 høst fra 41 % til 64 % 2 studieår senere. Dette kan tyde på at mange tar
fulltidsprogram på deltid. Et annet kjennetegn er at det gjerne er selve masteroppgaven som
er den viktigste årsaken til forsinkelsen.
Tabellen under viser fullføringsgraden rapportert i 2018 (utdanninger som startet i 2016)
fordelt på programnivå.
De store forskjellene programmene imellom kan relateres til tidligere nevnte årsaksfaktorer:
For programmene Master i samfunnsvitenskap, Master in Social Science, Master i Human
Resource Management (HRM) og Master i klinisk sykepleie kan hovedårsaken knyttes opp
mot «hel- vs. deltidsstudent» (deltidsstudenter på ett heltidsprogram), og «studiedesign»
(programmet lages som ett heltidsprogram, men tiltrekker seg i stor grad deltidsstudenter).
Master i spesialsykepleie er tidligere ABIOK utdanningene (Spesialsykepleie) omdannet til en
felles master. Ut fra tallene ser det ut som at ca 70% tar alle emner på normert tid og så
slutter før de skriver masteroppgaven. Det er vel en rimelig antagelse at årsaken til at disse
ikke fullfører er at arbeidsgiver og kanskje heller ikke studenten selv ser behovet /ønsker
mastergraden, men heller den gamle spesialsykepleierutdanningen. Vi er kjent med at
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fakultetet arbeider med å videreutvikle denne mastergraden. Dette kan relateres til både
«andre incentiver» og «studiedesign».
Master i logopedi kan også relateres til «andre incentiver», men da med ett helt motsatt
utfall, studentgruppen er til dels lik både mht kjønn, alder og karakternivå. Allikevel er det
registrert en fullføringsgrad på 75 % .
Ut fra det vi har kjennskap til, kan det se som at flertallet av studentene på MALOGO, enten
har hatt en jobb der Logopedikompetansen har vært etterspurt eller har fått tilbud om
stilling eller fullført studium. Dette i kombinasjon med mulige stipendordninger, eller fri med
lønn for å følge undervisningen som er samlings- og nettbasert gir ett svært sterkt incentiv til
å fullføre.

FULLFØRT
FAKULTET
FLU
FLU
FBA
FLU
HHN
FLU
HHN
FSV
FSV
FSH
FSH
FSV
NORD

KODE
MALOGO
MASPT
MABIO
MAMUE

NAVN
Master i logopedi
Master i tilpassa opplæring
Master i biologi og akvakultur
Master i musikk- og ensembleledelse
Siviløkonom / Master of Science in Energy
MAENM
Management
Kroppsøvings- og idrettsvitenskap,
HOK
mastergradsstudium
MABED
Siviløkonom / Master of Science in Business
MASAMF120H Master i samfunnsvitenskap
MASCIENCE
Master in Social Science
MASPESYK
Master i spesialsykepleie
MASYK
Master i klinisk sykepleie
Master i Human Resource Management
MAHRM
(HRM)

JA
NEI
75 % 25 %
68 % 33 %
55 % 45 %
53 % 47 %
33 %

67 %

31 % 69 %
28 % 72 %
17 % 83 %
8 % 92 %
0 % 100 %
0 % 100 %
0 % 100 %
32 % 68 %

Tabell 1: Fullføring - master

DEFINISJONER
Vi kan i utgangspunktet skille mellom tre ulike former for frafall, med ulike årsaker knyttet til
hvorfor studenter skifter lærested/program og hvorfor de slutter helt i høyere utdanning.
• Frafall mellom program, innenfor samme lærested (intern migrasjon)
• (Ekstern) migrasjon mellom institusjoner, eller
• Slutter helt i høyere utdanning (drop-out)
Dersom vi ser på de ulike formene for frafall fra lærestedets eller studieprogrammets
ståsted, vil frafall oftest fremstå som det samme, men det finnes forskning som viser at det
er ulike årsaker til at studenter skifter lærested eller studieprogram, eller at de forsvinner
helt ut fra høyere utdanning.
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Vi vil i denne saken, fokusere på frafall der studenter slutter helt, eller migrerer.
ÅRSAKER TIL FRAFALL / FORSINKELSE
Sosial bakgrunn og karakterer i videregående skole. En studie publisert i 2005 (Mastekaasa &
Hansen, 2005:118) vises det til at det er en betydelig sammenheng mellom sosial bakgrunn
og karakterer fra videregående skole, men at karakterene er viktigst særlig med hensyn til
drop-out, altså å slutte helt i høyere utdanning.
Dette kan underbygges av tall fra Nord universitet (mht. karakterer). Uttrekket er da M2
masterstudenter med start høst 2016 jfr. ovenfor.
Hvis vi tar hensyn til karakterer fra VGS, så er fullføringsgraden for karaktergruppen 0-3,99 =
23,8% (normert), frafall = 28,3% i samme semester. Karakterer > 4 har en fullføringsgrad på
55,4 % (normert), mens frafallet = 18% i samme semester.
Det er klare forskjeller mellom ulike typer av studieprogram. Det er langt lavere frafall og
høyere fullføringsgrad i profesjonsutdanninger enn det er i generelle bachelorstudier, selv
om de to har relativt sett likt opptaksgrunnlag.
Det finnes også undersøkelser om studenters motivasjon, mål og tilknytning til
utdanning/yrket. Derimot er det pr. i dag få undersøkelser om studienes organisering
(design) påvirker fullføring og frafall.
Ser vi på den rent tekniske registeringen av program, har dette opplagt en betydning. Vi tar
utgangspunkt i MASAMF120H - Master i samfunnsvitenskap. Dette er ett av flere program
med relativt lav fullføring og høy snittalder. I Børing (2004) finner studien en effekt av
alder, ved at jo eldre man er når man begynner i utdanning desto mindre er sjansen for å
fullføre.
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MASAMF120H

45-49

50-54

55-59

60+

Alle M2

Figur 3: Aldersfordeling M2 og MASAMF120H

Ut fra aldersfordelingen kan det antas at store deler av studentmassen er i jobb ved siden av
at de studerer. Dette gjenspeiler seg også i gjennomføringsgraden, da snittfullføringen
(normert) for startårene 2014-2017 ligger på 14,35 %. Denne er dog økende. Fullføringen for
startår Høst 2016 øker f.eks. fra 17,14 % i 4. semester til 34,29 % i 6. semester. For å tilpasse
programmet studentmassen, ville det vært fordelaktig å registrere det som er
deltidsprogram, som også kan tas på heltid, i stedet for omvendt slik det er i dag.
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En publikasjon fra 2019 «Betydningen av målbevissthet og sosialtilhørighet for frafall i
høyere utdanning» ÅRGANG 42, NR. 2-2019 (Uniped.no), har funn som tyder på at deltakelse
i fadderuka og sosial integrasjon med andre studenter ikke reduserer sannsynligheten for å
falle fra. Det er heller ingen effekt av det å bli tidlig kjent med andre studenter.
De finner imidlertid at økt sosial integrasjon med ansatte ved institusjonen medfører en
signifikant lavere sannsynlighet for å falle fra. Disse funnene kan ha viktige implikasjoner for
studieprogrammer og studiesteder i Norge. Mange studiesteder, også Nord universitet,
legger til rette for at studentene skal møtes og være sosiale, uten at det nødvendigvis er
fagansatte til stede, eller at det er noe spesifikt faglig innhold på disse samlingene. Funnene i
denne studien tilsier at de fagansatte har en viktig rolle for at studenten lykkes med sitt
studium.
Videre viser resultater fra nevnte publikasjon at studentenes evne til å sette seg mål, og i
hvilken grad de føler en forpliktelse til å følge dem opp, har en sterk effekt på
sannsynligheten for å falle fra studiet. Disse resultatene støtter derfor noe av den
internasjonale forskningen på området.
Først og fremst kan studiestedet kommunisere dette overfor nye studenter. Man kan også
direkte oppmuntre studentene tidlig i studieløpet til å sette seg mål, både langsiktige, men
også mer kortsiktige delmål kan være aktuelt.
Ved Nord universitet er det produsert grunnlagsdata om frafall og fullføring. Det pågår i
disse dager en undersøkelse mot alle studenter som startet en bachelor- eller
masterutdanning ved Nord universitet høsten 2016.
Vi har også data som viser at det aller største frafallet skjer mellom 1. og 2. studieår, slik at
tiltakene må settes inn ved oppstart. Hvis vi ser på Nord universitet, er frafallet fra 1. til 2.
studieår på nesten 25 % (utvalget er alle bachelor, master, og yrkesutdanninger med start
2016 høst), fra 2. til 3. studieår er frafallet på i overkant av 10 %.

2. Noen trekk ved studenter som startet på ett gradsstudium ved Nord
universitet høsten 2016
Som en del av gjennomstrømningsprosjektet ble det i november 2019 gjennomført en kort
spørreundersøkelse blant gradsstudentene som startet ved Nord universitet høsten 2016.
Det ble totalt sendt ut spørreskjema til 2857 studenter, fordelt på 92 ulike studieprogram.
Til sammen fikk vi 833 svar, som utgjør en svarprosent på 29 %. Dette er mindre enn
ønskelig, men likevel kanskje mer enn forventet. Majoriteten av svarene kom fra
respondenter som valgte å fortsette å studere etter høsten 2016. Vi fikk kun 75 svar fra
studenter som av ulike årsaker ikke fortsatte, dette er nok ett lite grunnlag til å trekke
vidtrekkende konklusjoner.
Hensikten med undersøkelsen var se på årsaker til valg av studium, og studiested, samt
årsaker til at man som student valgte å fortsette, fullføre eller avslutte studiene.
Det ble sendt ut spørreundersøkelse til alle som startet på:
• Bachelorprogram
• Høyskolekandidat
• Master – 2årig, 5-årig, og erfaringsbasert
• Yrkesutdanning (4-årig grunnskolelærerutdanning)
Det startet i alt 2865 studenter (årsak til avvik er utsendelse, skyldes ugyldig/manglende
epostadresse), pr. i dag er 44,3 % fullført, 36% falt fra, og 20 % er fremdeles aktive.

8/20 Gjennomstrømming på bachelor- og masterprogrammer - 19/01688-3 Gjennomstrømming på bachelor- og masterprogrammer : Gjennomstrømming på bachelor- og masterprogrammer

Fordelt ut fra programnivå:
Programnivå
Andel fullført
Bachelor
46 %
Høyskolekandidat
88 %
Master – 2-årig
47 %
Master – 5-årig
0%
Master – erfaringsbasert
41 %
Yrkesutdanning
5%*

Andel falt fra
37 %
11 %
39 %
33 %
38 %
39 %

Andel aktive
17 %
1%
14 %
67 %
21 %
56 %

Tabell 2:Fullføring utvalg 2016 Høst

*(5%) (Dette er studenter som fullfører før normert tid)

Hva var grunnen til at du ønsket å ta høyere utdanning?
Det er mulig å velge flere alternativer i skjemaet, derfor kan den enkelte respondent være
med i flere av alternativene.
Interesse for faget

62.4%

Mer attraktiv på arbeidsmarkedet

58.3%

En interessant jobb

50.8%

Gode karrieremuligheter

39.1%

Bruke mine evner

33.1%

Arbeide med mennesker

32.1%

Gode inntekter

29.2%

Usikker på hva jeg ellers skulle gjøre

13.8%

Få en jobb med lederansvar

12.6%

Forventet av familie/venner/omgangskrets

10.4%

Få en jobb der jeg kan arbeide selvstendig

9.2%

Vanskelig å få jobb

6.7%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Prosent

Figur 4: Hva var grunnen til at du ønsket å ta høyere utdanning

Som forventet og i tråd med andre og tidligere undersøkelser er faglig interesse,
attraktivitet på arbeidsmarkedet og mulighet for en interessant jobb de faktorene som
spiller størst rolle for studenter som søkere høyere utdanning.

100%
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Hvor sikker var du i ditt valg av studium?
Godt over 80 % var nokså eller helt sikker på valg av studium.
100%
90%
80%
70%

Prosent

60%
50%

42.1%

43.9%

Jeg var nokså sikker på mitt valg av
studium

Jeg var helt sikker på mitt valg av
studium

40%
30%
20%

13.9%

10%
0%
Jeg var usikker på mitt valg av studium,
kunne like godt ha valgt ett annet

Figur 5: Hvor sikker var du i ditt valg av studium

De aller fleste Universiteter og høyskoler i Norge er i stor grad regionale institusjoner i den
forstand at de først og fremst tiltrekker studenter fra sin nære geografi. Så også for Nord
universitet der over halvparten oppgir at nærhet til hjemsted er det viktigste kriteriet for
valg av lærested. Her er det imidlertid en del variasjoner mellom programmene.
Hva påvirket ditt valg av lærested ?
Nærhet til hjemsted
Studietilbudet fantes bare der
Godt faglig rykte
Kom ikke inn andre steder/ved ønsket studiested
Godt studiemiljø
Partner bosatt i samme by
Anbefaling fra venner/ familie
Venner/ søsken på samme universitet
Attraktiv studentby
Bredt studietilbud
Forskning av høy kvalitet
Anbefaling fra lærere/rådgivere
Informasjon (messer, skolebesøk etc)

53.1%
23.6%
17.0%
16.8%
15.5%
11.4%
9.4%
8.5%
6.4%
5.3%
4.0%
3.6%
3.0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prosent

Figur 6: Hva påvirket ditt valg av lærested?

Undersøkelsen deler seg i flere undertemaer:
• Fortsatte du å studere etter høsten 2016
• For de som svarer ja; fortsatte du å studere ved Nord universitet
• Hvis du har skiftet studiested, hvorfor? og kunne Nord gjøre noe for å forhindre det ?
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•

Hvis du sluttet, hvorfor ? og kunne Nord gjøre noe for å forhindre det ?

90,9 % svarte at de fortsatte å studere etter høsten 2016, av disse fortsatte 92,5% ved Nord
universitet.
Blant de som endret studiested oppgav 47 % at de begynte på et nytt studium, mens 42 %
ønsket å ta et studium som Nord ikke kunne tilby. 62 % oppga å være fornøyd med sitt nye
studiested.
Hvorfor skiftet du fra Nord universitet?
Begynte på nytt studium

47.4%

Universitetet tilbød ikke det studiet jeg ønsket å ta

42.1%

Hadde hørt mye positivt om lærestedet jeg byttet til

35.1%

Lyst til å prøve noe nytt

22.8%

Ønsket bedre undervisning

21.1%

Nærhet til hjemsted

17.5%

Trivdes ikke sosialt på lærestedet

12.3%

På grunn av partner/venner/familie

8.8%

Ønsket bedre informasjon og administrativ service/hjelp/…
Kom ikke inn på det studiet som var min førsteprioritet

8.8%
5.3%

Helsemessige årsaker

3.5%

Vanskelig å finne god/rimelig bolig

1.8%

På grunn av omsorg for barn (barnehage o.a)

1.8%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Prosent

Figur 7: Hvorfor skiftet du fra Nord universitet

På spørsmål om Nord kunne gjort noe for å forhindre bytte av studiested, ble bedre
tilrettelegging for studenter med handicap, og bedre tilrettelegging for studenter med barn
trukket frem i svarene.

Tilrettelagt bedre for studenter med handicap

3.66

Tilrettelagt bedre for studenter med barn

3.57

Mer fastlagt struktur i studiet

3.03

Tilrettelagt for ett bedre sosialt miljø

2.83

Bedre oppfølging

2.80

Forbedret undervisningen

2.51

Større valgfrihet i struktur

2.46
1.00

2.00

3.00
Gjennomsnitt

Figur 8: Forhindre bytte av studiested

4.00
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Hvorfor sluttet du på studiene?
Studiet svarte ikke til forventningene
Misfornøyd med undervisningen
Annet
For stor arbeidsmengde
Trivdes ikke sosialt
Mangefull veiledning
Studiene interesserte meg ikke nok
Fungerte dårlig å kombinere studier med familie/barn
Dårlig faglig miljø
For vanskelig studium
Helsemessige årsaker
Fikk jobb
Økonomiske problemer
På grunn av omsorg for barn (barnehageplass o.a)
Kom ikke inn på studiet som var førsteprioritet
Venner/ søsken sluttet
For langt studium

36.8%
28.9%
26.3%
22.4%
19.7%
19.7%
19.7%
17.1%
15.8%
14.5%
11.8%
11.8%
7.9%
2.6%
2.6%
0.0%
0.0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prosent

Figur 9: Hvorfor sluttet du på studiene?

Blant de som sluttet på studiene svarer 37 % at studiet ikke svarte til forventningene, og 28
% at de var misfornøyd med undervisningen, det er store forskjeller programmene i mellom,
men på grunn av få svar i denne del av undersøkelsen velger vi å ikke nevne enkeltprogram.
Av de som sluttet oppgav kun 9,2 % at de hadde planer om å gjenoppta studiene.
100%
90%
80%
70%
60%

56.6%

50%
40%

34.2%

30%
20%
9.2%

10%

0%
Nei

Figur 10: Har du planer om å gjenopptak studiene?

Kanskje

Ja
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Hvilke faktorer hadde betydning for at du fortsatte å studere?
Her svarte langt de fleste at det er viktig å ha fullført en utdanning, faglig interesse samt at
studiet førte frem til en interessant jobb.
Viktig å ha fullført en utdanning
Interesse for faget/studiet
Studiet fører frem til en interessant jobb
Mestret studiene
Klarte å være ajour med studiene
Klarte å finansiere studiene
Trivdes/trives godt sosialt
God undervisning/ veiledning
Godt faglig miljø blant studentene
God nok bolig
Det fungerte å kombinere studier og familie/barn
Studentlivet gir stor frihet
God informasjon og…
Hadde en arbeidsgiver som forventet det
Venner/søsken på samme universitet

85.2%
78.4%
65.2%
63.1%
52.9%
38.6%
38.0%
36.7%
33.3%
26.4%
24.9%
23.0%
15.9%
11.3%
10.9%

Stor betydning

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Prosent
Figur 11: Hvorfor fortsatte du å studere

3. Veien videre
For å kunne redusere frafallet og øke gjennomstrømningen ved Nord universitet er det flere
grep som bør vurderes:
•

•
•
•
•

Øke attraktiviteten for egne studieprogram: Økt rekruttering skaper konkurranse,
som igjen gir bedre kvalifiserte studenter som er kanskje er det viktigste
enkeltelementet i å øke gjennomstrømningen. Ett nærliggende konkret tiltak vil være
å redusere frafall i opptaket (studenter som sier ja, men ikke møter), gjennom aktiv
oppfølging av kommende studenter.
Tettere integrasjon mellom faglige ansatte og studenter – skape arenaer der
fagansatte og studenter kan møtes.
Tidlig bidra til uttalte konkrete mål med studiet i forbindelse med for eksempel
obligatorisk veiledning.
Tilpasse studieprogrammene studentgruppen. For eksempel definere studieprogram
som deltidsstudier for de programmene som tiltrekker seg flest deltidsstudenter.
Studiedesign – for eksempel integrering av masteroppgaven på ett langt tidligere
stadium i studiet.
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Når det gjelder nasjonale fellesinitiativ, kan det nevnes at prosjektet «Suksess i høyere
utdanning» er nå omgjort til et nettverk med bred deltakelse av norske læresteder. Her er
hovedfokus ivaretakelse av de nye studentene som et sentralt element i arbeidet med å
bidra til at studentene i enda større grad lykkes med sine studier. Nord universitet vil delta
videre i nettverket.
Det vil nå bli satt i gang en prosess sammen med fakultetene for å utarbeide konkrete tiltak
for å redusere frafall og styrke gjennomstrømning. Det vil være naturlig at dette følges opp
gjennom fakultetenes utdanningsutvalg.
I tillegg til fakultetsvise tiltak må institusjonsovergripende tiltak vurderes. Dette følges opp
gjennom læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/01860-13
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 10.03.2020

Møtedato
10.03.2020

MENTORORDNING FOR STUDENTER VED NORD UNIVERSITET - STATUS MARS
2020
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet er gjennom Tildelingsbrevet 2019 (sendt 19.12.2018) pålagt oppstart av
mentorordning for studenter:
«Universitetene og de statlige høyskolene skal starte opp nye mentorordninger i 2019.
Omfang og innretning er avhengig av institusjonsstørrelse og eksisterende mentorordninger.
Institusjonene må selv vurdere hvordan mentorordningene organiseres best mulig og ved
hvilke studier det er mest hensiktsmessig i første omgang. Diku skal fremme arbeidet
gjennom dialog og erfaringsdeling med institusjonene.»
Prorektor for utdanning har etablert en gruppe som arbeider med saken. Gruppen består av
representanter fra Studieavdelingen, rekrutteringsprosjekt for lærerutdanning, samskipnaden samt
Studentparlamentet.
Sentralt Utdanningsutvalg har vært orientert om arbeidet på møte 12.09.2019 (OS 24/2019), møte
18.10.2019 (OS 36/2019) og møte 18.11.209 (OS 42/2019). I tillegg vedtok utvalget viktige rammer
for ordningen i møte 04.12.2019 (VS 58/2019), og delegerte samtidig til prorektor utdanning å
ferdigstille de siste nødvendige avklaringer før saken legges fram for rektor for beslutning. De siste
avklaringene skjer i samråd med nevnte arbeidsgruppe herunder Studentparlamentet samt
fakultetenes prodekaner for utdanning.
Viktige forhold som gjenstår før saken kan legges fram for rektor, er utvikling av kurs for mentorene
(mentor-emne) samt valg av piloter.
Prorektor orienterer nærmere i møtet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/03627-2
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 10. mars 2020

Møtedato
10.03.2020

SPA - UTDANNINGSFAGLIG GRUNNKURS
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar informasjon om kursopplegg SPA-utdanningsfaglig grunnkurs til
orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Kursopplegg for studieprogramansvarlige (SPA) – Videre oppfølging
I Utdanningsutvalgets møte 18. november i år ble følgende vedtatt:
Prorektor for utdanning ferdigstiller et kursopplegg for de studieprogramansvarlige ut fra
innspill som framkom i møtet.
Det var enighet i møtet om foreslått tidsramme (to dager per kursdel) og i forslag om
tematikk for de to kursene i saksframlegget. I tillegg var det ønske om et eget kurs om
ledelse og lederrolle for SPA (faglig ledelse uten personal- og budsjettansvar).
Prorektor for utdanning vil ha et kurs bestående av tre deler som hver går over to dager:
Kursdel 1: SPA som lederrolle
Tema som presenteres og diskuteres:
• Faglig ledelse og lederroller generelt
• Utdanningsledelse på programnivå – utfordringer og muligheter
• Utfordringer knyttet til SPA-rollen:
• Fullmakter
• Samspill med dekan o.a.
• Samspill med kolleger
Kursdel 2: SPA-rollen – formelle rammer
Tema som presenteres og diskuteres:
• De formelle rammene: Studieprogrammet som element i lov- og regelverk
• Kvalitetskrav i KD og NOKUTs forskrifter
• Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet
• Den studieprogramansvarliges rolle i kvalitetsarbeidet
Kursdel 3: SPA som ansvarlig for faglig og pedagogisk kvalitet
Tema som presenteres og diskuteres:
• Studieprogramdesign: Om læringsutbytte, pensum/emnesammensetning,
læringsprosesser og vurderingsformer, og sammenhengen mellom disse
• Planlegging av undervisnings- og læringsformer, og vurdering: Didaktiske
grunnbegreper
• Samspill for faglig og pedagogisk kvalitet: Samspill mellom SPA, emneansvarlige,
undervisere, KOLT o.a.
Første dag kan brukes til presentasjoner og diskusjoner rundt disse. Andre dag kan i større
grad brukes til arbeid i grupper med diskusjoner og refleksjoner knyttet til deltakernes egne
erfaringer. Det forventes innlegg fra deltakerne på alle kursdelene, men særlig i kursdel 1 om
ledelse.
Etter gjennomføring av kursdelene skal den enkelte skrive et refleksjonsnotat på 5-10 sider
om egen praksis og rolle som studieprogramansvarlig i lys av de tema og diskusjoner som har
vært oppe i de tre kursdelene. Arbeidsomfang totalt for kurset vil være ca. 80 timer.
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Deltakerne får et kursbevis etter gjennomføring som kan brukes som element i
dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse.
I kursdel 3 kan deltakere i det universitetspedagogiske nettverket og KOLT ha et ansvar for
faglig innhold og opplegg. I kursdel 2 kan prorektor for utdanning og studiedirektør med stab
ha ansvar for det faglige innholdet og opplegget. Når det gjelder kursdel 1 vil prorektor
vurdere hvem som kan brukes. Det er viktig å ta utgangspunkt i en ganske praktisk
tilnærming, dvs. selve lederrollen og ledelse som noe lederne gjør, heller en mer generelle
ledelsesteorier.
Prorektor vil sørge for en mer detaljert utforming av kurset, herunder spesifisering av
relevant litteratur, tidlig i vårsemesteret 2020.
Prorektor for utdanning og studiedirektør
18.12.2019
Vedlegg – ansvarsbeskrivelse SPA
SPA har ansvar for å utarbeide og oppdatere studieplan, og sikre kvalitet og
studieprogramdesign iht. Studietilsynsforskriften §§ 2-2 og 2-3.
• SPA har ansvar for å gjennomføre evalueringer som beskrevet i kvalitetssystemet, og
innhente informasjon fra relevante kilder.
• SPA skal iverksette kvalitetshevende tiltak ved behov, som følge av mottatt informasjon.
• SPA har sammen med faggruppeleder og dekan, ansvar for at studieprogrammet har høy
internasjonal kvalitet.
• SPA har ansvar for at det er et mobilitetsvindu i studieprogrammet.
• SPA skal etablere arenaer for å diskutere programmets utvikling, slik at fagmiljøet føler
eierskap til programmet.
• SPA har ansvar for å legge til rette for tverrfaglighet og samspill med arbeidslivet, tilpasset
utdanningens egenart og læringsutbytte.
• SPA skal legge til rette for at hele fagmiljøet bruker de mulighetene digitaliseringen gir til å
heve kvaliteten i utdanningen.
• SPA skal årlig utarbeide studieprogramrapport som innspill til fakultetets kvalitetsrapport.
• SPA har sammen med studierådgivere/studieveiledere og andre i administrasjon, et ansvar
for samhandling og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet tilknyttet studieprogrammet.
• SPA må samarbeide med studiestedskoordinator/studieleder for å avklare ansvarsdeling i
kvalitetsarbeidet, der disse rollene er involvert.
• SPA skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen på studieprogrammet.
•
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Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet har mange studieprogram med obligatorisk praksis. Gjennomføring av
praksis involverer mange ansatte, studenter og veiledere ved praksisinstitusjonene, det er
spredt over et stort geografisk område og er kostnadskrevende. Det antas at det er potensial
for å benytte digital teknologi mer enn det som blir gjort i dag, både for å øke kvaliteten og
gjøre praksisdelen mere bærekraftig.
Gjennom tilsyn, evalueringer, undersøkelser og andre prosjekter, har NOKUT erfart at
praksis har mange utfordringer når det gjelder kvalitetssikring og – utvikling. Gjennom
prosjektet «Operasjon praksis» har NOKUT bidratt mellom annet til å rette oppmerksomhet
mot aktuelle forbedringsområder og sammenstilt kunnskap om faktorer som er viktige for å
lykkes med praksis. Gjennom arbeidet har NOKUT avdekt en rekke utfordringer i forbindelse
med praksis. Dette er belyst i 12 NOKUT-rapporter.
Prosjektet tar ikke mål av seg å gå inn i alle forhold for å sikre «Kvalitet i praksis». Prosjektet
skal kartlegge status, forsøke å avdekke hvor er det utfordringer og vurdere
mulighetsrommet for forbedringer. Videre er prosjektet avgrenset til utdanninger med
rammeplanstyrt eller forskriftsfestet praksis, dvs. praksis i profesjonsutdanningene.
Prosjektet er ment å styrke fakultetenes systematiske kvalitetsarbeid i utdanningene.
Vedlagt følger et utkast til prosjektbeskrivelse.
Utdanningsutvalget utfordres til å gi innspill på:
• Organisering av prosjektet – innretning og struktur
• Sammensetning av prosjektgruppe og delprosjektgrupper
• Framdriftsplan
• Andre forhold som er viktig for å lykkes med prosjektet

Vedlegg:
Utkast til prosjektbeskrivelse
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Bakgrunn
Nord universitet har mange studieprogram med obligatorisk praksis. Praksis i utdanningene
involverer mange ansatte, studenter og veiledere ved praksisinstitusjonene, er spredt over et stort
geografisk område og er kostnadskrevende. Det antas at det er potensial for å benytte digital
teknologi mer enn det som blir gjort i dag, for å øke kvaliteten og gjøre praksisdelen mere
bærekraftig.
Praksis kan utgjøre en stor del av utdanningen, eksempelvis utgjør praksis 50 % av utdanningen i
bachelor i sykepleie. Kvaliteten i praksis vil være viktig for studentens læringsutbytte, og praksis må
derfor være en del av det systematiske kvalitetsarbeidet i utdanningene.
Gjennom tilsyn, evalueringer, undersøkelser og andre prosjekter har NOKUT erfart at praksis har
mange utfordringer når det gjelder kvalitetssikring og – utvikling. Gjennom prosjektet «Operasjon
praksis» har NOKUT bidratt mellom annet til å rette oppmerksomhet mot aktuelle
forbedringsområder, og sammenstilt kunnskap om faktorer som er viktige for å lykkes med praksis.
NOKUT har presentert kunnskapen og erfaringene i tolv delrapporter og i en samlerapport. Dette er
kunnskap som må brukes i forbedringsarbeidet av praksis ved Nord.
NOKUT har avdekt følgende hovedutfordringer i forbindelse med praksis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selve praksisbegrepet – mangler omforent forståelse
Integrasjon av teori og praksis i studieprogrammene – det viktigste og det vanskeligste
Samarbeid og kommunikasjon er avgjørende for kvalitet i praksis
Organisering har betydning
Mangel på ressurser (tid og penger)
Behov for mer kvalitetssikring av praksis og samarbeid med praksisfeltet
Regelverket er uoversiktlig
Kapasitet på praksisplasser og veilederkompetanse
Uklart formål med praksis – hvilket læringsutbytte skal praksis bidra med?

Studentenes tilfredshet med praksis måles blant annet via Studiebarometeret. Studentene ved Nord
er minst fornøyd med informasjonen de fikk i forkant av praksisperioden (3,5) og hvordan Nord
forberedte dem på praksisperioden (3,5). De er mest fornøyd med hvordan praksisstedet tok imot
studentene (4,4) og at arbeidsoppgavene i praksisperioden var relevante (4,4), viser tall fra 2019 som
ble publisert 29. januar 2020.
Dette prosjektet tar ikke mål av seg å gå inn i alle forhold for å sikre «Kvalitet i praksis». Prosjektet
skal kartlegge status, forsøke å avdekke hvor er det utfordringer og vurdere mulighetsrommet for
forbedringer. Videre er prosjektet avgrenset til utdanninger med rammeplanstyrt eller
forskriftsfestet praksis, dvs. praksis i profesjonsutdanningene. Prosjektet er ment å styrke
fakultetenes systematiske kvalitetsarbeid i utdanningene.
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Effektmål – visjon:
Gjøre god kvalitet på praksisoppholdet til et varemerke og konkurransefortrinn for Nord – noe vi
skal være stolte av!

Resultatmål
Rapport som svarer ut bestillingen til prosjektgruppa.
Prosjektgruppa skal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bidra til en bevisstgjøring om NOKUTs praksisrapporter.
Kartlegge flaskehalser, styrker og svakheter ved måten fakultetene gjennomfører praksis på.
Kartlegge gode erfaringer og historier/opplevelser hos studentene – storytelling
Identifisere forbedringspunkter
Fremme læring på tvers av studiesteder og fakulteter.
Videreutvikle kvalitetssikring av praksis
Vurdere hvordan digitale ressurser og annen teknologi kan nyttiggjøres i praksis (enten for å
forenkle praksis, forbedre praksis eller muliggjøre praksis over geografiske avstander eller for
å redusere ressursbruken)

Suksesskriterier
•
•

•
•
•
•
•

Etter prosjektet skal fakultetene bruke kunnskap fra NOKUT-rapportene om praksis i
arbeidet med å forbedre kvalitet i praksis.
Fagmiljø med ansvar for praksis har kunnskap om potensial i ny teknologi i forbindelse med
forberedelse, gjennomføring og oppfølging av praksis, og at det er laget en utviklingsplan for
å ta i bruk digitale verktøy i arbeidet.
At papirbaserte studieadministrative oppgaver blir digitalisert så langt det lar seg gjøre
Gode historier om studentenes opplevelse med praksis brukes i markedsføring og
omdømmebygging
Studentene gir høyere score på informasjon om- og forberedelse til praksis i
studiebarometeret i 2022
Erfaringsdeling om «kvalitet praksis» må prioriteres ved interne fagseminarer, i råd og utvalg,
der det er naturlig.
Dokumenter i kvalitetssystemet om praksisoppfølging er revidert

Suksessfaktorer:
•
•

•

•

Prosjektet må forankres i fakultetene og hos praksisinstitusjonene på ledernivå.
Etablere en prosjektgruppe som har god forankring i fakultetene både faglig og
administrativt, fra praksisinstitusjoner og studenter, som har erfaring med praksis og
tid/motivasjon til å gå inn i arbeidet.
For å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, etableres undergrupper som kan bistå
prosjektgruppa med å kartlegge, utrede, og foreslå løsninger. Undergruppene må settes
sammen slik at kompetanse og erfaring fra området dekkes på en god måte, uten at gruppa
blir for stor.
Prosjektgruppa og undergruppene må bruke NOKUTs- rapporter om praksis i arbeidet,
innhente kunnskap og erfaringer fra fakultetene, fra praksisinstitusjonene, og fra andre UHinstitusjoner.
3
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Organisering av prosjektet
Prosjekteier: Prorektor for utdanning
Prosjektleder: ………

Prosjektgruppe

Referansegruppe
(UU)

Delprosjektgruppe 1
Hvordan teknologi kan bidra til
å sikre kvalitet og en
bærekraftig gjennomføring av
praksis

Delprosjektgruppe 2
Forbedre og effektivisere
administrasjon av praksis

(faglig gjennomføring)

Prosjektgruppe
Navn

Margrethe M Solli

Tilhørighet
Enten en SPA eller en prodekan, eller …?
SPA eller emneansvarlig FSH
SPA eller emneansvarlig FLU
SPA eller emneansvarlig FSV
Representant fra universitetsskolene
Representant fra kommune- eller
spesialisthelsetjeneste
Praksiskoordinator ved Nord FSH
Praksiskoordinator ved Nord FLU
Student
Student?
Studieavdelingen

Rolle
Leder PG

Sekretær

Prosjektgruppa har et overordnet ansvar for å svare ut bestillingen i mandatet. Prosjektgruppa kan
også delegere oppgaver til delprosjektgruppene ut over det som er beskrevet i mandatet, for å få
fram informasjon og forslag til løsninger på utvalgte tema. Prosjektgruppa skal bruke innspillene fra
delprosjektgruppene i utarbeidelse av endelig rapport.
I tabellen nedenfor skisseres hvordan bestillingen kan svares ut:
4
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1

2

3

Bestilling
Bidra til en bevisstgjøring om Nokuts
praksisrapporter

Hvordan
Gjennom arbeidet i både prosjektgruppa (PG)
og delprosjektgruppene (DPG) vil innholdet i
NOKUTs rapporter bli kjent.
Dette foreslås gjennomført via tre case-studier:
barnehagelærerutdanning, sykepleierutdanning
og bachelor i sosialt arbeid.
Prosjektgruppa må finne relevante kilder til
dette, eks studiebarometeret,
emneevalueringer etc, og hva kan hentes ut fra
studentenes praksisrapporter?
Det utarbeides en oversikt over
forbedringspunkter, basert på det som har
kommet fram i delprosjektene og i
prosjektgruppa. Oversikten må også inneholde
en vurdering av hva som bør gjøres.
Prosjektgruppa må bidra til at tema om kvalitet
i praksis settes på dagorden i relevante fora
underveis i prosjektet. Gjennomføring av
prosjektet i seg selv vil også bidra til dette.
Dette blir prosjektgruppa sin oppsummering av
arbeidet
Delprosjektgruppene må identifisere hvor det
er behov og hva som er mulighetsrommet, samt
vurdere digitale verktøy som kan relevante for
Nord.

Kartlegge flaskehalser, styrker og svakheter
ved måten fakultetene gjennomfører
praksis på.
Kartlegge gode erfaringer og
historier/opplevelser hos studentene –
storytelling

4

Identifisere forbedringspunkter

5

Fremme læring på tvers av studiesteder og
fakulteter.

6

Videreutvikle kvalitetssikring av praksis

7

Vurdere hvordan digitale ressurser og
annen teknologi kan nyttiggjøres i praksis
(enten for å forenkle praksis, forbedre
praksis eller muliggjøre praksis over
geografiske avstander eller for å redusere
ressursbruken)

Nedenfor beskrives en tentativ bestilling til delprosjektene. Prosjektgruppa kan justere bestillingen
og komme med tilleggsoppgaver underveis.

Delprosjektgruppe 1: Vurdere hvordan teknologi kan bidra til å sikre kvalitet og en bærekraftig
gjennomføring av praksis (faglig gjennomføring)
Tentativ beskrivelse av oppdraget:
Oppfølging av studenter i praksis i en institusjon med store geografiske avstander og mange
studenter er krevende, både i forhold til kvalitet, tidsbruk, økonomi og miljø. Delprosjektgruppa skal
utarbeide en liste med spørsmål som fagmiljøene kan bruke i forbindelse med utvikling/revisjon av
studieplaner, og i forberedelse av praksisperiodene. Spørsmålene skal bidra til at en tenker gjennom
om det finnes mere bærekraftige alternativer og allikevel ha god kvalitet på praksis. Arbeidsgruppa
utfordres også til å hente inn erfaringer i egen institusjon, og om andre utdanningsinstitusjoner har
noe vi kan lære av (bruk f.eks. nasjonale fagråd). Arbeidsgruppa utfordres også til å vurdere om det
kan være aktuelt å iverksette pilot(er) for å teste ut aktuelle arbeidsmåter og verktøy.
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Sammensetning av delprosjektgruppe 1:
Navn

Tilhørighet
Fagansatt
Fagansatt (e)
Student(er)
KOLT
Parksisadm?

Rolle
leder

Delprosjektgruppe 2: Forbedre og effektivisere administrasjon av praksis
Tentativ beskrivelse av oppdraget:
NOKUT-rapportene påpeker flere områder som bør få oppmerksomhet i det systematiske
kvalitetsarbeidet i tilknytning til praksis. Et grunnleggende forhold er å ha gode avtaler som regulerer
den faglige gjennomføringen av praksis, og forhold som er av betydning for studentenes
læringsutbytte og for kvaliteten i praksisoppholdet. Hva er status ved Nord universitet når det gjelder
innhold i praksisavtaler?
Nord ønsker å ta i bruk Arbeidslivsportalen. Arbeidslivsportalen er utviklet som en nasjonal
samhandlingsplattform på tvers av arbeidslivet, studenten og UH-sektoren. Den kan bidra til å
forbedre samarbeidet og kommunikasjonen mellom Nord, praksisfeltet og studentene.
Delprosjektgruppa skal vurdere hvordan Arbeidslivsportalen kan bidra til å effektivisere og forbedre
kvaliteten på praksisadministrasjonen ved Nord, og lage en plan for implementering.
Sammensetning av delprosjektgruppe 2:
Navn
Bente Duun

Tilhørighet
Studieavdelingen – FS-koordinering
Emneansvarlig(e) for praksisemner
Student(er) med praksiserfaring
Praksiskonsulent fra FSH
Praksiskonsulent fra FLU
Praksiskonsulent fra FSV
IT – med kompetanse på system

Rolle
leder

Rammer:
Tidsperiode:
Prosjektet skal ha oppstart i løpet av mars 2020, og rapport fra arbeidet skal være levert prorektor
utdanning 15. desember 2020.
Økonomi:
•
•
•

Ansatte ved Nord: medgått arbeidstid inngår som del av ordinært arbeid
Studenter: …. Skal de få dekket møtekostnader?, reisekostnader må dekkes av …?
Ansatte ved praksisinstitusjoner dekker……. kostander til møte og evt reise…….???
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Arbeidsform:
Det forventes at så mange møter som mulig gjennomføres ved bruk av digitale verktøy for å redusere
reiskostander, tidsbruk og miljøbelastning. Prosjektgruppa får en sekretær som kan bidra til praktisk
koordinering og tilrettelegging, og noe skrivehjelp.

Milepælsplan
Hva
Nedsette prosjektgruppe
og avklare mandat
Nedsette delprosjektgruppene

Når
Medio mars 2020

Åpningsmøte med
prosjektgruppa
Sak i UU- orientering om
prosjektet
SAK i UU – Status?
Utdanningsseminaret (eks
sette av 1 dag til kvalitet i
praksis)
Sak i UU?
Levere rapport

Siste halvdel av mars

Rektor vedtak? Styresak?

??

Medio mars

Beslutning
Godkjennes av prorektor
utdanning
Godkjennes av prorektor
utdanning

10. mars
10. juni
oktober

November
15. desember 2020

7

Leveres til prorektor for
utdanning
(avklares senere)
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Vedlegg:
Vedlegg 1) Utdrag fra NOKUTs samlerapport om Kvalitet i praksis – utfordring og
muligheter (s. 43), Kap 4.8.3. Hva bør kvalitetssikres?
Gjennom prosjektet har vi identifisert mange forhold som vi mener bør få oppmerksomhet i det
systematiske kvalitetsarbeidet knyttet til praksis. Som et utgangspunkt for diskusjon og videre arbeid
med kvalitetsutvikling oppsummerer vi disse her:
• Regler og rammebetingelser.
Det bør sikres at praksis har tilstrekkelig med ressurser og at den gjennomføres i henhold til relevant
regelverk på både nasjonalt og lokalt nivå.
• Praksisavtaler.
Det bør sikres at praksisavtalene UH-institusjonene har med praksisstedene regulerer forhold som
har betydning for studentenes læringsutbytte og kvaliteten på praksisoppholdet. Relevante forhold
er beskrevet i kapittel 4.8.2.
• Integrasjon mellom teori og praksis.
Det bør sikres at innholdet i studieprogrammet er oppdatert og relevant for praksisutøvelse, at det er
god faglig sammenheng mellom teoriundervisningen og praksis, samt at det legges til rette for at
studentene utfordres til å reflektere over praksiserfaringer i lys av teori.
• Organisering og sammenheng. Det bør sikres at kvaliteten og relevansen til aktuelle praksissteder
blir vurdert. Antallet og lengden på praksisopphold(ene), samt plassering av disse i studieløpet bør
også vurderes i denne sammenhengen fordi det har betydning for integrasjon av teori og praksis og
studentenes læringsutbytte.
• Samarbeid og kommunikasjon med praksisfeltet.
Det bør sikres at det foregår gjensidig utveksling av kunnskap og informasjon mellom UHinstitusjonens ansatte, studenter og praksisfeltet. Videre at det innhentes informasjon om kvalitet og
utvikling av studiet fra praksisfeltet, at praksisfeltet får informasjon om resultatene av UHinstitusjonenes kvalitetsarbeid og at alle parter kjenner til studieplan og intendert læringsutbytte,
vurderingskriterier og vurderingsformer.
• Oppfølging og veiledning av studenter.
Kvalitetsarbeidet bør sikre omfang og kvalitet på oppfølging og veiledning av praksisstudenter, både
fra UH-institusjonen og praksisstedet.
• Kompetanse og erfaring
Det bør sikres at studentene får kontinuitet i praksisveiledningen og at praksisveilederne har
tilstrekkelig relevant og oppdatert kompetanse. Dette omfatter både faglig kompetanse og 44
veiledningskompetanse. Videre bør det sikres at undervisere og praksislærere ved UH-institusjonen
har tilstrekkelig kompetanse og kunnskap om praksisfeltet.
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Vedlegg 2) Kort oppsummering av innhold og funn i de ulike delrapportene tilhørende
«Operasjon praksis»
Delrapport I: Hegerstrøm, T. (2018) Til glede og besvær – praksis i høyere utdanning: Analyse av
studentenes kommentarer i Studiebarometeret 2016. NOKUT-rapport 3/2018. Oslo: NOKUT.
Rapporten er en analyse av fritekstsvarene i studentundersøkelsen Studiebarometeret. Studentene
gir uttrykk for at praksis er populært, gøy, lærerikt og givende, men også uforutsigbart,
arbeidskrevende, 4 preget av tilfeldigheter og for noen en økonomisk belastning. De verdsetter
praksis for de ferdighetene, kunnskapene og kompetansen den gir dem om deres fremtidige
arbeidsliv, men frustreres over besværet som vanskeliggjør ønsket læringsutbytte. Problemer de
beskriver inkluderer mangelfull veilederkompetanse, dårlig kommunikasjon mellom student,
praksissted og universitet/høyskole, stor arbeidsbelastning og lite relevante praksisplass.
Delrapport II: Bakken, P., Lid, S.E. og Helseth, I.A. (2019) Hvor utbredt er praksis i norsk høyere
utdanning? NOKUT-rapport 1/2019. Oslo: NOKUT.
I denne delrapporten ser vi på utbredelsen av praksis som læringsform i høyere utdanning gjennom
svar på Studiebarometeret. Når det gjelder studentene, rapporterer 33 % at de går på programmer
med obligatorisk praksis, 30 % at på programmer med frivillig praksis og 37 % på programmer uten
praksis. Om lag to tredeler av studentene synes altså å ha tilbud om praksis slik vi finner det i vårt
materiale. Vi ser også på andelen studieprogrammer med praksis fordelt på nivå, fagfelt og
institusjoner.
Delrapport III: Fetscher, E., Kantardjiev, K. og Skeidsvoll, K.J. (2019) Hva sier forskning, rapporter og
evalueringer om kvalitet i praksis? NOKUT-rapport 3/2019. Oslo: NOKUT.
Hovedformålet med denne kartleggingen er å skape et kunnskapsgrunnlag om hva forskningsartikler,
evalueringer og rapporter sier om kvalitet i praksis og å oppsummere funnene. Praksis som
læringsform ser ut til å ha flere positive utfall for studentene, knyttet til både generiske ferdigheter,
profesjonsspesifikk kompetanse og muligheter i arbeidslivet. Samtidig er det en mangel i litteraturen
at de i stor grad bare måler praksis isolert, eller måler det mot ordinær undervisning. Denne
mangelen gjør at det er vanskelig å si om de positive utfallene for studentene i samme eller større
grad kunne oppnås gjennom andre (studentaktive) læringsmetoder.
Delrapport IV: Lid, S. E., Stolinski, H.S. og Kvernenes, M.S. (2019) Hva har NOKUT sagt om kvalitet i
praksis? NOKUT-rapport 4/2019. Oslo: NOKUT.
Denne rapporten har som formål å sammenstille hva NOKUT har sagt om hva som har betydning for
kvalitet i praksis slik det fremkommer gjennom sakkyndige vurderinger i akkrediteringssaker og tilsyn
med studietilbud og institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. De sakkyndige har pekt på
utfordringer knyttet til for eksempel manglende tydeliggjøring av læringsutbytte særlig i fag med kort
tradisjon for praksis, lite fokus på å innhente informasjon om kvalitet i praksis fra praksisfeltet og
bruke denne strategisk, kvalitetssikring av praksisveiledningen og at manglende kapasitet når det
gjelder praksis plasser har vesentlig betydning for kvaliteten. Videre viser en analyse av praksisavtaler
at det er liten systematikk knyttet til hva som er spesifisert i praksisavtaler og at det er mange
forhold som er av avgjørende betydning for studentene og læringsutbyttet deres som typisk ikke
reguleres i avtalene.
Delrapport V: Kristiansen, E. og Wiggen, K.S. (2019) Praksis sett fra et administrativt ståsted.
NOKUT-rapport 5/2019. Oslo: NOKUT.
I denne rapporten presenterer vi synspunkter og erfaringer fra administrativt ansatte ved høyskoler
og universiteter, som jobber med administrering av praksis i høyere utdanning. Vi fant stor variasjon i
de administrative ansattes oppgaver knyttet til praksis, hvordan praksis gjennomføres og hvilke
9
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utfordringer de møter på. Det som er vanskelig å få til ett sted, kan være enkelt å få til et annet sted.
Dette vitner om mangfoldigheten i praksis. Samtidig trakk de administrativt ansatte frem noen
kjerneoppgaver knyttet til praksis: Å ha et nært samarbeid med studenter, undervisere og 5
praksissteder, å tilrettelegge for møteplasser, å sørge for god informasjonsflyt samt å sikre
etterfølgelse av regelverk og studenters rettigheter.
Delrapport VI: Wiggen, K. (2019) Studentenes tilfredshet med praksis:
Analyse av data fra Studiebarometeret 2018. NOKUT-rapport 8/2019. Oslo: NOKUT. Her ser vi
nærmere på studentenes tilfredshet med praksis. Resultatene viser at studentene er mest tilfreds
med det faglige utbyttet av praksis. En stor andel er også godt tilfreds med tilbakemeldingene
underveis i praksis og hvordan erfaring fra praksis brukes som grunnlag for diskusjon/refleksjon i
undervisningen. Tilfredshet med kommunikasjonen mellom institusjon og praksissted og
forberedelse på praksisopplæringen kommer svakest ut. Studentenes tilfredshet med hvordan
høyskolen/universitetet organiserte praksisopplæringen er også lav. I sum kan disse resultatene tyde
på at studentene er tilfreds med det faglige utbyttet av praksis, mens de er noe mindre tilfreds med
det mer organisatoriske knyttet til praksis.
Delrapport VII: Karlsen, H.J. (2019) Bruk av praksis og praksisrelatert undervisning i 12
utdanningstyper. NOKUT-rapport 9/2019. Oslo: NOKUT.
I denne rapporten ser vi på hvor tilfredse undervisere er med kvalitet i praksis og det vi har kalt
«praksisrelaterte variabler» som studentinvolvering i FoU, samarbeid med arbeidslivet mv.
Rapporten tar utgangspunkt i hva undervisere fra tolv utdanningstyper har svart i
Underviserundersøkelsen 2017. Underviserne bruker hyppigst de mest positive svarverdiene når det
gjelder praksis, men når det gjelder de praksisrelaterte variablene er det noe større spredning og noe
hyppigere bruk av de laveste/minst positive svarverdiene. Undervisere ved ergo/fysioterapiutdanningen og sykepleierutdanningen er blant dem som i størst grad anvender de mest
positive svarverdiene. Utdanninger som ofte skiller seg ut i analysene, ved å skåre høyere på bruk av
praksis og praksisrelaterte undervisningsformer enn vi kanskje ville forventet sammenliknet med
profesjonsutdanningene, er biologiutdanningen og kunstfagutdanningen.
Delrapport VIII: Hegerstrøm, T. (2019) Det studentene skal bli gode til: Undervisernes
kommentarer om praksis i høyere utdanning. NOKUT-rapport 6/2019. Oslo: NOKUT.
Gjennom denne spesialundersøkelsen til underviserne ønsker vi å få frem undervisernes erfaringer
og meninger om praksis utover det som fanges opp i Underviserundersøkelsen. Underviserne
rapporterer om utfordringer og til dels dårlige kår forbundet med oppfølging av studentene i praksis,
samarbeid med praksisfeltet og mulighetene for utvikling av egen praksiskompetanse. De
rapporterer om at kvantitet går foran kvalitet og at praksis har lav status i forhold til teori. Dette gjør
det vanskelig å gi studentene et helhetlig studieløp med integrasjon av teori og praksis, slik
myndighetene forventer og stiller krav om og de selv har en ambisjon om. Det hevdes at det er
praksis studentene skal bli gode til. Det blir de nødvendigvis ikke, med mindre de har teorien
integrert i det praktiske. Underviserne forteller oss at dette er vanskelig og at det må jobbes på flere
områder for å få det til.
Delrapport IX: Helseth, I.A., Fetscher, E. og Wiggen, K.S. (2019) Praksis i høyere utdanning – gode
eksempler. NOKUT-rapport 10/2019. Oslo: NOKUT.
I denne rapporten viser vi frem fire eksempler på studieprogrammer der studentene er svært
tilfredse med praksis. Videre har vi identifisert en del fellestrekk mellom de fire eksemplene. Disse
knytter seg til kommunikasjon, samarbeid og verdsetting av praksisfeltet, kommunikasjon og
samarbeid med kolleger og studenter om kontinuerlig kvalitetsutvikling og forberedelse og
organisering av praksis. Hva som bidrar til høy kvalitet i utdanning er i stor grad kontekstuelt
10
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betinget. Det vil si at noe som ser ut til å fungere godt i én kontekst ikke nødvendigvis fungerer like
godt i en annen. Målet med 6 rapporten er derfor å inspirere andre – ikke til å kopiere, men til å
reflektere over hva de kan lære av måten disse fire miljøene organiserer, gjennomfører og
videreutvikler praksis på.
Delrapport X: Kantardjiev, K., Wiggen, K.S. og Kristiansen, E. (2019) Praksis sett fra
studieprogramlederes perspektiv. NOKUT-rapport 12/2019. Oslo: NOKUT.
Her presenterer vi synspunkter og erfaringer til studieprogramledere som har ansvar for
studieprogrammer med praksis ved høyskoler og universiteter. Disse studieprogramlederne
begrunner i stor grad bruken av praksis med den kompleksiteten som man ikke enkelt kan gjenskape
utenfor arbeidslivet. Refleksjon er et viktig element i praksisopplæringen, og det kan synes som om
praksis først oppfattes som praksis – i motsetning til arbeidstrening – når studentene får anledning til
å reflektere over arbeidslivserfaringen sin i en teoretisk ramme. Oppfølgingen studentene får
underveis er i mange tilfeller overlatt til praksisveileder. Noen av informantene opplevde det som
problematisk at de har for lite kontakt med, og veiledning av, studentene som er i praksis, og at de
ikke vet nok om den veiledningen som skjer ved praksisstedet. Kvalitetssikring av praksis blir gjort
gjennom rapportering og tilbakemeldinger fra både studenter og praksisstedet, samtidig som det for
noen er en overveldende mengde informasjon som vanskelig lar seg systematisere.
Delrapport XI: Kristiansen, E., Wiggen, K.S. og Stolinski, H.S. (2019) Praksis sett fra
praksisveilederes perspektiv. NOKUT-rapport 13/2019. Oslo: NOKUT.
Denne delrapporten presenterer synspunkter på praksis fra praksisveiledere og
praksiskoordinatorers perspektiv. Ifølge informantene gir praksis studentene mulighet til å oppleve
kompleksiteten i arbeidslivet, det å forholde seg til tidsfrister og andre mennesker, og begrensninger
på grunn av mangel på tid og ressurser. Veilederne fra profesjonsfagene vektla det å jobbe helhetlig
rundt en bruker/pasient/elev, tverrfaglighet, og det å prøve ut teoriene de har lært.
Praksisveilederne fra andre fag var mer opptatt av forståelse for spilleregler i arbeidslivet. Det var
likevel de samme tre hovedgrunnene for å ta imot studenter: faglig utbytte, rekruttering og at de så
det som et samfunnsansvar. Flere ønsket seg mer og tettere samarbeid med UH-institusjonen, og
opplevde at de ikke «snakket samme språk». Mange ønsker at UH-institusjonen skal ha bedre
kjennskap til realitetene i praksis og slik at studentene er mer forberedt på det de vil møte i praksis
og i arbeidslivet.
Delrapport XII: Bråten, H. og Kantardjiev, K. (2019) Praksis i fremragende miljøer: Innblikk i
arbeidet med praksis i tre Sentre for fremragende utdanning. NOKUT-rapport 14/2019. Oslo:
NOKUT.
I denne rapporten får vi innblikk i hvordan tre Sentre for fremragende utdanning (SFU-er) har
arbeidet med praksis og hvilke erfaringer og kunnskap de har om temaet. For SFU-ene bioCEED,
CEMPE og ProTed er praksis både en læringsform, en læringsarena og kunnskap som er knyttet til
sentrenes ulike disipliner, kulturer og rammer. Deres erfaringer og kunnskapen de har opparbeidet
seg er likevel nyttige på tvers av faggrenser. Sentrene viser hvordan praksis kan sees på som
transformasjon, der studentenes identitet og selvtillit endres med faget. Praksis er aktiv læring hvor
studenten engasjeres i komplekse og autentiske læringssituasjoner. Dette kan gi god læring, økt
motivasjon og synliggjøre karrieremuligheter. Sentrene ser imidlertid også utfordringer, som helhet,
samarbeid og kommunikasjon samt skalering dersom flere eller alle studenter skal ha praksis. 7
Delrapport XIII: Gjeitanger, C. (2019) Rettstilstanden for praksis i høyere utdanning. NOKUTrapport
15/2019. Oslo: NOKUT.
I denne rapporten beskriver vi noen sentrale deler av regelverket rettet mot praksis samt gjør rede
for noen av de utfordringene regelverket medfører. Vi peker også på ulike utfordringer som oppstår i
11
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forsøket på å regulere et område som involverer et mangfold av aktører. Vår gjennomgang viser at
regelverket som regulerer praksis i høyere utdanning er fragmentert og uoversiktlig. Hvilke plikter
som pålegges de ulike aktørene varierer, også fra sektor til sektor. UH-institusjonene er pålagt å
inngå praksisavtaler med praksissteder, men det er få konkrete holdepunkter vedrørende innholdets
nivå og hva som faktisk reguleres i avtalene varierer stort. Alle delrapportene er tilgjengelige fra
https://www.nokut.no/operasjon-praksis-2018-2020.
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Vedlegg 3) Kobling mellom NOKTS rapporter om kvalitet i praksis og spørsmål som
prosjektet skal besvare
Rapportene fra NOKUT er omfattende. Nedenfor er det forsøkt å peke på neon koblingspunkter
mellom oppgavene prosjektgruppa skal besvare og innhold i rapportene. Lista gir på ingen måte et
fullstendig bilde av koblingene, men er ment å være en pekepinn. Nedenfor presenteres noen mulig
koblinger (listen er ikke uttømmende!).
Oppgaver til prosjektgruppa

Evt. kobling til NOKUT-rapporter

Bidra til en bevisstgjøring om Nokuts
praksisrapporter
Kartlegge flaskehalser, styrker og svakheter ved
måten fakultetene gjennomfører praksis på.
Kartlegge gode erfaringer og
historier/opplevelser hos studentene –
storytelling

Samlerapporten

Identifisere forbedringspunkter

1, 4, 5, 6, 8,

1, 4, 5, 6, 8, 13
1, 6 og 9

Fremme læring på tvers av studiesteder og
fakulteter.
Videreutvikle kvalitetssikring av praksis

4, og Punktlista under 4.8.3 i samlerapport

Vurdere hvordan digitale ressurser og annen
teknologi kan nyttiggjøres i praksis (enten for å
forenkle praksis ,forbedre praksis eller
muliggjøre praksis over geografiske avstander
eller for å redusere ressursbruken)

5, 9
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/03811-3
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 10.03.2020

Møtedato
10.03.2020

DIKU UTLYSING (SØKNADSFRIST 02.03.2020) - FLEKSIBLE
UTDANNINGSTILBUD; OVERSIKT OVER SØKNADER FRA NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

iversitet - 19/03811-3 DIKU utlysing (søknadsfrist 02.03.2020) - Fleksible utdanningstilbud; oversikt over søknader fra Nord universitet : DIKU utlysing (søknadsfrist 02.03.2020) - Fleksible utdanningstilbud; oversikt over søknader fra Nord universitet

Saksframstilling
Bakgrunn
Det vises til orienteringssak 3/2020 på møtet 31.01.2020 (med tittel Søknad til DIKU – desentralisert
utdanning), hvor pressemelding til Kunnskapsdepartementet ble vedlagt.
Utlysingen er tilgjengelig på DIKU sine websider;
https://diku.no/programmer/fleksible-utdanningstilbud-utlysning-2019
Universiteter og høyskoler kan søke om midler for å utvikle og tilby fleksible studietilbud (f.eks.
desentraliserte, nettbaserte, samlingsbaserte- og deltidsstudier). Prosjektene kan ha en varighet på
inntil to år.
For tildelingene i 2020 skal det særlig legges vekt på studietilbud som dekker behov knyttet til
bærekraftig omstilling og miljøvennlig næringsutvikling («grønt skifte»), teknologi og helse.
Utlysningen er også åpen for samarbeidsprosjekter som involverer flere utdanningsinstitusjoner,
relevante aktører innen offentlig og privat arbeidsliv og andre organisasjoner.
Søknadsfristen er 02.03.2020. Når Utdanningsutvalget avholder sitt møte er det derfor kjent hvilke
søknader Nord universitet har sendt.
Prodekanene for utdanning bes om å orientere i møtet i de tilfeller der det er sendt søknad.
Informasjon om dette blir tatt med i protokoll fra møtet.

Vedlegg:
KD pressemelding 10.12.2019
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/00778-1
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 10.03.2020

Møtedato
10.03.2020

DIKU UTLYSING (SØKNADSFRIST 01.04.2020) - PILOTORDNING FOR
KOMMUNAL PRAKSIS I HELSE- OG SOSIALUTDANNINGENE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Det vises til utlysing på Diku sine sider;
https://diku.no/programmer/pilotordning-for-kommunal-praksis-i-helse-og-sosialutdanningene

Diku lyser ut inntil 50 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut og evaluere nye
praksismodeller og måter å organisere samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og
kommuner om praksisstudier i sykepleierutdanningene.
Universiteter og høyskoler som tilbyr sykepleierutdanning kan, i samarbeid med kommuner som
tilbyr praksisplasser og veiledning, søke om inntil 10 millioner kroner til prosjekter med en varighet
på inntil 4 år.
Det overordnede målet med ordningen er at universiteter og høyskoler leverer et tilstrekkelig antall
kompetente sykepleiere til helse- og omsorgstjenesten i kommunene.
Gjennom ordningen støttes prosjekter som:
•

utvikler, prøver ut og evaluerer nye praksismodeller og måter å organisere samarbeidet
mellom høyere utdanningsinstitusjoner og kommuner om praksisstudier i
sykepleierutdanningene

•

utvikler, prøver ut og evaluerer nye lærings- og vurderingsformer for praksisstudier i
sykepleierutdanningene

•

øker antallet kommuner som tilbyr praksisplasser for sykepleierstudenter

•

øker det totale antallet praksisplasser for sykepleierstudenter

•

øker veiledningskompetansen til praksisveiledere for sykepleierstudenter i kommunene

•

dokumenterer, deler og sprer ny kunnskap om og erfaringer med praksismodeller som har
overføringsverdi til andre helse- og sosialfagutdanninger og andre kommuner
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/00780-1
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 10.03.2020

Møtedato
10.03.2020

DIKU UTLYSING (SØKNADSFRIST 08.06.2020) - PROGRAM FOR STUDENTAKTIV
LÆRING
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Det vises til utlysing på Diku sine sider;
https://diku.no/programmer/program-for-studentaktiv-laering

Diku lyser ut inntil 50 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk
studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle
fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større
emnegrupper.
Universiteter og høyskoler kan søke om inntil 5 millioner kroner til prosjekter med en varighet på
inntil 3 år.
Det overordnede målet med ordningen er å styrke studentenes læring. Gjennom ordningen støttes
prosjekter som:
•

utvikler, prøver ut og evaluerer nyskapende studentaktive læringsformer og tilhørende
vurderingsformer

•

skaper godt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og
vurderingsformer

•

utvikler kunnskap og utdanningsfaglig kompetanse knyttet til utforming og gjennomføring av
studentaktive læringsformer og tilhørende vurderingsformer

•

dokumenterer, deler og sprer ny kunnskap, praksiser og erfaringer med overføringsverdi til
andre studieprogrammer og utdanningsinstitusjoner
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/ 02152-47
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 10. mars 2020

Møtedato
10.03.2020

REGNSKAP - UTDANNINGSUTVALGET 2019
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar vedlagte oversikt over bokførte kostnader for Utdanningsutvalget i
2019 til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Totalt bokførte kostnader for Utdanningsutvalget i 2019 var på kr 106 171,-.
I oversikten fremgår budsjetterte kostnader for 2019 på kr 50 000,- mens vedtatte budsjett i utvalget
var på kr 75 000,-. Det er allikevel betydelig overforbruk men dette skulle vært redusert til kr 36 171,.

Bokførte kostnader for UU 2019

