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Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kompetansesenter 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o KoRus - Sør, Borgestadklinikken 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 3 

• 7. Begrunn svaret 
o Barnevernspedagoger bør også ha ansvar for å sørge for at foreldre som fratas omsorgen for barn blir ivaretatt og fulgt opp av 

hjelpeapparatet 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 5 
• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  

o Barnevernspedagoger bør ha bred kunnskap om hvordan rusproblemer hos en person påvirker familie og nettverk 
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
o Ja 

• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o 3 

• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o TPS-nettet. nettverk mellom universitet og høgskoler om tverrprofesjonell samarbeidslæring i helse- og sosialfaglige 

profesjonsutdanninger. 
• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 

o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 
Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 5. Begrunn svaret 

o Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS)  er en felles kompetanse som alle helse- og sosialfaglige profesjonsutøvere skal ha; 
en kompetanse som skal utøves i samarbeid med andre involverte profesjoner og derfor bør være lik i alle retningslinjene. I 
det perspektivet er det overraskende hvor forskjellig TPS-kompetansen beskrives i retningslinjene for de ulike utdanningene. 
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TPS beskrives med ulik taksonomi, på ulike måter og innen ulike deler av profesjonsutøvelsen for eksempel ledelse versus 
rehabilitering etc. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 7. Begrunn svaret 

o Paradoksalt nok ser det ut til å ha vært lite samarbeid eller felles diskusjoner mellom arbeidsgruppene for de ulike 
utdanningene – om hvordan TPS skal forstås og omhandles i retningslinjene. Av hensyn til tjenesten til brukerne bør  
tverrprofesjonelle samhandlingskompetansen være mer sammenlignbar og generisk for alle. 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  

o Forslag 
vi foreslå følgende felles LUB-er  til alle retningslinjene: 
Etter endt utdanning skal studentene kunne: 
Kunnskap: Diskutere hvordan egen og andres kompetanse kan brukes i tverrprofesjonelt samarbeid for at pasientene kan få et 
optimalt helse- og velferdstjenestetilbud 
Ferdighet: Anvende egen profesjonskompetanse i et likeverdig samspill med andre profesjoner, pasienter og 
samarbeidspartnere 
Generell kompetanse: Reflektere over egen og andres rolle i tverrprofesjonelt samarbeid og begrunne sin forståelse i relevant 
teori. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Nei 
• 12. Begrunn svaret 

o Savnes krav om tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksis 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o Vet ikke 

• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o TPS nevnes ikke i formålsbeskrivelsen. 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Statlig etat 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Radiografutdanningen, 

Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 3 

• 5. Begrunn svaret 
o Hovedinnretningen på retningslinjene viser at utdanningen er innrettet for å møte fremtidige kompetansebehov i 

barnevernet. Men for at denne innretningen skal bli enda tydeligere har vi flere innspill som har til formål å spisse 
retningslinjene.  
 
Av Regjeringens kompetansestrategi for det kommunale barnevernet – «Mer kunnskap – bedre barnevern» fremgår det at 
utdanningstilbudet skal være tilpasset behovene i barnevernet, og kravene til kompetanse skal bli tydeligere.  
 
Bufdir mener at utdanninger som kvalifiserer til arbeid i barnevernet bør være tilpasset kompetansebehovet i barnevernet, og 
integrere teori og praksis. I barnevernet er det behov for tjenesteutøvere som har en kompetanse med en forutsigbar 
kompetanseprofil, samt at hovedparten av de ansatte har særskilt kunnskap om barn og unge.  
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I det videre vil vi beskrive hva som etter tjenestenes behov bør være prioriterte områder i barnevernspedagogutdanningen. 
Deretter vil vi se på strukturen knyttet til beskrivelse av kandidatenes sluttferdigheter. 
 
Bufdir arbeider med å definere hva som skal legges vekt på i arbeidet med å undersøke barnets livs- og omsorgssituasjon. I 
dette arbeidet er barns grunnleggende behov kategorisert langs tre dimensjoner, hvor hver dimensjon har flere underliggende 
områder:  
 
- Barnets utvikling består av fire utviklingsområder hos barnet: helse, barnehage og skole, følelser og oppførsel, og venner og 
fritid. Områdene utgår fra et medisinsk, pedagogisk, psykologisk og sosialt perspektiv på barns utvikling.  
- Foreldrenes omsorgskapasitet beskrives ved hjelp av fire ulike områder: grunnleggende omsorg, stimulering og veiledning, 
følelsesmessig tilgjengelighet, og beskyttelse.  
- Familie og miljø utgjør de omgivelsene som barnet og foreldrene befinner seg i, og er inndelt i tre ulike områder: 
familieforhold, bolig, økonomi og arbeid, og nettverk og sosial integrering. 
 
Stolpene som barnevernspedagogens profesjonalitet bør bygge på må omhandle barnevernsfaglig kompetanse, forstått som å 
sørge for at barn har utviklingsfremmende omsorgsbetingelser/livsbetingelser og får sine rettigheter oppfylt jf. 
barnekonvensjonen, der særlig medvirkningsperspektivet er viktig.  
 
Også NOKUT påpeker i sin tilsynsrapport at «[d]en barnevernsfaglige kompetansen bør være naturlig gjennomgående i alle 
elementer av utdanningen».  
 
Dette inkluderer vurderinger av barnets beste på bakgrunn av de tre foregående punktene, samt profesjonelle 
handlinger/endringsarbeid som sikrer barnets beste:  
- Barns utvikling på alle måter – fra foster til voksenalder 
- Barns medvirkning i et bredt perspektiv 
- Foreldres medvirkning i et bredt perspektiv 
- Kommunikasjon med barn – å skape mestringsbyggende relasjoner med barn 
- Kommunikasjon og relasjonsbygging med voksne 
- Omsorgsbetingelser for barn 
- Omsorgsvurderinger 
- Livsbetingelser for ungdom 
- Foreldres livsbetingelser og påvirkning på omsorgskapasitet 
- Motivasjonsarbeid, endringsarbeid (myndiggjøring og nettverksmobilisering) og tiltaksarbeid 
- Familie- og nettverksorientering 
- Relevante verktøy og tilnærminger innenfor kartlegging, endringsarbeid osv.  
 
Den barnevernfaglige kompetansen bygger på flere fag, blant annet: juss, utviklingspsykologi, sosiologi, pedagogikk og 
sosialpedagogikk. Når de planmessig er organisert sammen i utdanningsløpet, vil disse fagene gi viktige bidrag til temaene 
nevnt over. 
 
Videre synes læringsutbyttebeskrivelsene knyttet til ferdigheter å være ustrukturerte. Dersom de skal være styrende for 
utdanningenes innhold, bør sluttferdighetene tydeliggjøres ved å detaljeres og kategoriseres ytterligere. Eksempelvis kan det 
gjøres slik: 
- Anvendelse av kunnskap knyttet til: 
a) Samarbeid med det enkelte barn og deres foreldre. Oppøve kunnskap og ferdigheter til å:   
- samtale med barn og unge  
- samtale med foreldre, familie og nettverk 
- kartlegge barns behov for hjelp 
- kartlegge foreldrenes omsorgskapasitet 
- samarbeide m 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 7. Begrunn svaret 

o Tilsyn har ved flere anledninger vist at barnets rett til medvirkning i barnevernet ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. Det stilles 
stadig høyere krav til barnevernet og barn har mer komplekse behov.  
 
Barns rett til å medvirke har de siste årene blitt styrket i lovverket. Barnevernet trenger å vite mer om hvordan 
barnevernfaglig og juridisk kunnskap kan anvendes for å sikre barns medvirkning, herunder også dokumentasjon av 
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vurderinger knyttet til barnets beste og barnets medvirkning. Retningslinjene gjenspeiler ikke dette i stor nok grad.  
 
En av barnevernets kjerneoppgaver er å avdekke omsorgssvikt. Bufdirs kompetansekartlegging viser at kompetansen i 
tjenesten ikke er fleksibel og dyptgående nok til å ivareta ulike typer foreldre og utfordringer. Det er kompetansemangler 
knyttet til å vurdere omsorg hos foreldre med annen sosial, kulturell eller erfaringsmessig bakgrunn og også manglende 
kompetanse til å identifisere ulike former for funksjonsnedsettelser. 
 
Det er også av stor betydning for brukerne at barnevernsansatte har kompetanse i å samtale med barn, forstå barnets behov 
ut i fra deres kontekst, og å skape mestringsbyggende relasjoner med barn. 
 
Vi viser for øvrig til vårt svar vedrørende om retningslinjene er i tråd med tjenestenes behov. 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 9 
• 9. Begrunn svaret 

o Bufdir ser det som en klar mangel at retningslinjene ikke tar utgangspunkt i noen prioriterte kunnskapsområder. 
Kunnskapsområdene fungerer som en tydeliggjøring av utdanningenes profil. En slik tydeliggjøring vil kunne bidra til mindre 
uønsket variasjon mellom de ulike institusjonene, og motsatt: dersom programgruppa ikke definerer utdanningens 
grunnpilarer og profil gjennom kunnskapsområder, vil det kunne tillate fortsatt store ulikheter mellom utdanningene og i 
verste fall føre til mer uønsket variasjon. Bufdir mener derfor at det må gjøres obligatorisk for programgruppene å definere 
noen klare kunnskapsområder for hver enkelt grunnutdanning. Her er retningslinjene for sykepleierutdanningen et godt 
eksempel. 
 
Selv om Bufdir ser at inndeling i kunnskapsområder må til for å tydeliggjøre utdanningenes profil, er vi allikevel bekymret for 
at den overordnede lyden på retningslinjene ikke vil kunne bidra til mindre uønsket variasjon mellom studiestedene. Bufdir 
støtter en overgang fra input- til outputstyring av utdanningene, og aksepterer at læringsutbyttebeskrivelser på programnivå 
vil måtte være av noe overordnet art. Dog ser vi at LUBene slik de foreslås i retningslinjene er så overordnede at de gir 
uhensiktsmessig stort rom for variasjon.  
 
Det vil bli krevende for institusjonene å utarbeide utdanninger som er like nok til at oppbygning og struktur er gjenkjennelig 
fra utdanningsinstitusjon til utdanningsinstitusjon. Og det vil fortsatt være vanskelig for avtakertjenestene å ha et godt bilde 
av hva som særpreger den enkelte profesjon. Dette gjelder i særdeleshet for barnevern og sosialt arbeid, der den enkelte 
grunnutdanning kan variere stort fra institusjon til institusjon, men der vi også ser at de to grunnutdanningene tidvis er 
uhensiktsmessig like hverandre. 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o Generelle mangler: 

Barnevernspedagogen har i lang tid utgjort et flertall av de ansatte i barnevernet, noe som har vært særlig nyttig på bakgrunn 
av denne profesjonens innretting mot barn, deres utvikling og omsorgsbetingelser. Det har imidlertid over tid vært en 
utfordring for tjenestene at utdanningen har hatt ulik innretting og innhold fra utdanningsinstitusjon til utdanningsinstitusjon, 
og arbeidsgivere har tidvis opplevd det som uforutsigbart både hva slags kompetanse nyutdannede har og om kompetansen 
er relevant nok for arbeid i barnevernet. De foreslåtte retningslinjene ser ikke ut til å tydeliggjøre barnevernspedagogenes 
kompetanseprofil.  
 
Retningslinjene er ikke delt opp i tematiske hovedområder, og de 22 underpunktene framstår som uprioriterte og 
uhensiktsmessig vidt omfattende. Bufdir anbefaler å se til retningslinjen for sykepleierutdanningen som et eksempel på en 
godt strukturert og tydelig retningslinje.  
 
LUBene ser også ut til å være mindre rettet mot barn og unge enn i dag, og flere grunnleggende perspektiver for 
barnevernsarbeid mangler. Videre er kunnskapsnivået for lavt, for eksempel ved at noe av tematikken det kreves «kjennskap 
til» burde ha vært krevet «kunnskap om». Det er også mangler hva gjelder systemforståelse, tverrfaglig samhandling og 
bredere samfunnskunnskap. 
 
Konkrete innspill: 
Bufdir har gjennomført en kompetansekartlegging som beskriver kompetansebehovet i det kommunale barnevernet, og har 
gjennom dette identifisert flere kompetansemangler i barnevernstjenestene.  
 
Vi finner mangler i metode-, systematikk- og analysekompetanse hvilket gir utslag i mange ulike deler av barnevernets arbeid. 
Videre finner vi kompetansemangler i enkelte av barnevernets kjerneoppgaver, herunder å avdekke omsorgssvikt. Et 
gjennomgående mønster er også at kompetansen er god når vi ser på oppgavene på overordnet nivå, men dette nyanseres 
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når vi spør om kompetanse rettet mot spesifikke målgrupper eller ulike typer foreldre og barn, f.eks. minoritetsfamilier. Vi 
finner videre kompetansemangler i medvirkning og samarbeid med barn, og i forvaltnings- og juridisk kompetanse. Til sist 
identifiserer vi mangler knyttet til ledelse i barnevernstjenesten.  
 
Oppsummert har forslaget til retningslinjer mangler knyttet til: 
- Barneperspektivet og samtaler med barn 
- Medvirkning 
- Tilknytning 
- Forsvarlige tjenester (begrepet framgår kun én gang, dette er for svakt) 
- Rettssikkerhet 
- Familie og nettverksarbeid (punkt 22): Dette er ikke i tråd med barnevernlovens bestemmelser om rekruttering av 
fosterhjem i slekt og nettverk. Den økte satsingen på familie- og nettverksarbeid må gjenspeiles i grunnutdanningene. 
- Systematisk arbeid, rutiner og rapportering 
- Juss, juridisk metode og dokumentasjon: Barnevernet forvalter noen av de sterkeste inngrep en stat kan gjøre i 
enkeltindividers liv. Beslutninger som fattes av barnevernstjenesten må holde høy kvalitet, og tilsier en særskilt kompetanse 
om rettssikkerhet og forvaltning. Flere tilsyn viser at det er store mangler når det gjelder dokumentasjon i 
barnevernstjenestene, både når det gjelder dokumentasjon av vurdering og dokumentasjon av barns synspunkt. Svikt i 
barnevernstjenestene skyldes i hovedsak mangelfull kunnskap om regelverk, mangelfull dokumentasjon av barnevernsfaglige 
vurderinger og mangelfull styring og ledelse av tjenestene.  Det er viktig at retningslinjene er så konkrete at en sikrer at 
kandidatene har kunnskap om relevant lovverk som barnevernloven, forvaltningsloven og FNs barnekonvensjon, og har 
kjennskap til andre relevante lovverk. Videre må kandidatene kunne anvende lovverket i sine vurderinger og i konkrete saker, 
og ivareta barn og familiers rettssikkerhet.  Bufdir ser behov for en nasjonal standard for jusskompetanse på et mer 
operasjonalisert nivå enn hva som framkommer i retningslinjene, for både barnevernspedagog- og sosionomutdanningene. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Nei 
• 12. Begrunn svaret 

o Formålet med praksis er at studentene integrer kunnskap i sine profesjonelle handlinger, og jobber aktivt med å utvikle sin 
handlingskompetanse, sin analytiske refleksjon og evne til samhandling med barn, unge og foreldre og samarbeidspartnere. 
Arbeid med rolleforståelse i praksiskontekst er viktig.  
 
Bufdir mener det ikke bør være valgfritt å beskrive praksisdelen i retningslinjene, og anbefaler at det etableres en standard for 
beskrivelse av praksisdelen i grunnutdanningene. Det er i dag alt for store variasjoner mellom utdanningsinstitusjonene hva 
gjelder praksisstudier. Gitt praksisstudienes sentrale rolle i profesjonsstudier som er så sterkt knyttet til tjenesteutøvelse, er 
dette et område der man bør tilstrebe en nasjonal standard og kvalitetsnivå. Formuleringene i forskrift om felles innhold 
ivaretar ikke dette behovet i tilstrekkelig grad. 
 
Praksisdelen i retningslinjene bør si noe om minimum omfang og type praksis. Det bør også være en minstestandard for 
omfang av veiledning under praksisstudiene, veileders kompetanse og praksisstudienes relevans for utdanningen. Dernest bør 
praksisdelen være tilknyttet noen spesifikke læringsutbyttebeskrivelser. 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o Vet ikke 
• 14. Begrunn svaret 

o Retningslinjene, og våre tilbakemeldinger på disse, tar i stor grad for seg grunnleggende kompetansebehov i barnevernet. På 
bakgrunn av kompetansekartleggingen ser vi imidlertid at en stor andel barnevernsansatte melder om at de ikke har sentrale 
deler av denne kompetansen i dag, tross relevante grunn- og videreutdanninger. Bufdir savner en vurdering av hva som skal til 
for at man skal oppnå læringsutbyttet som skisseres. 
 
Videre er det påpekt fra flere hold at barnevernets helhetlige kompetansebehov vanskelig kan dekkes innenfor treårig 
grunnutdannelse. Regjeringen har satt som mål at andelen ansatte i barnevernet med masterutdanning skal økes. Bufdir 
mener derfor at første setning under «Formål» må justeres, da setningen kan forstås som at barnevernspedagogene alene skal 
kunne sikre identifisering av behov og gi hjelp til barn, unge og deres familier. 
 
I direktoratets vurdering er det behov for spesialisert kompetanse knyttet til flere av barnevernets arbeidsoppgaver . Slik 
spesialisert kompetanse fordrer utdanning utover grunnutdanning.   Bufdir arbeider for tiden med å utrede behov for master, 
kompetansekrav og autorisasjon for arbeid i barnevernet, og vil derfor kunne gi flere innspill når denne er ferdig. 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Kunnskapssyn: 

I læringsutbyttebeskrivelsene er det vanskelig å lese hvilket kunnskapssyn som legges til grunn. Er kunnskap i denne 
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sammenhengen noe barnevernspedagogene skal besitte (kunnskap forstått som en beholdning – kunnskap forstått i et 
strukturperspektiv) eller er kunnskap noe som skapes i en prosess som skjer i handling og i praksis (et sosiokulturelt perspektiv 
på kunnskapsutvikling)? Dette er to ulike tilnærminger i synet på hvordan kunnskap skapes /utvikles, og vil kunne påvirke 
utbyttet av utdanningen. 
 
Begrepsbruk: 
I læringsutbyttebeskrivelsene brukes ulike begreper for å skille mellom omfanget som det forventes kunnskap, ferdigheter 
eller generell kompetanse i. Eksempelvis skilles det mellom «bred kunnskap om», «kunnskap om», «kjennskap til» og «tilegne 
seg kunnskap om». Når du har innsikt i for eksempel etiske problemstillinger og samiske barns rettigheter – er det «mer» enn 
bred kunnskap? Bufdir stiller spørsmålstegn ved hvorvidt operasjonaliseringen av disse nyansene er lik ved de ulike 
utdanningsstedene? 
 
Justering av fokus: 
Retningslinjen har fokus på forskningskunnskap om omsorgssvikt. Bufdir mener det er like viktig å ha oppdatert kunnskap om 
hva god omsorg er. Dette støttes av kompetansekartleggingen, som viser at barnevernsarbeidere mangler kompetanse til å 
utføre grunnleggende oppgaver. 
 
Tekstinnspill: 
I punkt 7 under Kunnskap bør det presiseres at en også skal ha kunnskap om andre relevante tjenesters lovverk utover 
velferdsforvaltningen, der disse har betydning for barnevernets arbeid. Dette kan for eksempel omfatte straffelovens 
bestemmelser om familievold og seksuelle overgrep, kriminalomsorgsloven og lov om konfliktrådsbehandling. 
 
I punkt 21 under Kunnskap anbefaler Bufdir at teksten endres fra «Har kjennskap til rus, psykiatri, og andre problemområder 
knyttet til psykisk helse» til «Har bred kunnskap om rus, psykiatri og andre problemområder knyttet til psykisk helse».  
 
Videre bør punkt 22 under samme overskrift endres fra «Har kjennskap til familie- og nettverksarbeid» til «Har kunnskap om 
familie- og nettverksarbeid». 
 
Bufdir anbefaler at det under Kunnskap legges til et punkt som sier: «Har kjennskap til fysiske og psykiske 
funksjonsnedsettelser, og forståelse for faktorer som bidrar til mestring, deltakelse og tilpasset hjelp i mangfoldige familier».    
 
I punkt 4 under Ferdigheter bør teksten endres til: «Kan anvende relasjoner, samtale og samhandling på en måte som 
fremmer deltakelse og medvirkning, med særlig vekt på samtale og medvirkning med barn og ungdom i ulike livssituasjoner». 
 
Det bør legges inn et nytt punkt under Ferdigheter, som sier: «Studenten behersker grunnleggende saksbehandling, 
vurderinger og dokumentasjon». 
 
Det bør legges inn et nytt punkt under Generell kompetanse, som lyder slik: «Kan utveksle synspunkter om muligheter og 
utfordringer ved bruk av digitale løsninger på individ- og systemnivå, og kan anvende digital kompetanse i utvikling av gode 
tjenester». LUBen er kopiert fra forslag til retningslinjer for vernepleiere, ettersom denne også er relevant for 
barnevernspedagoger. 

Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Universitetet i Agder 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, 

Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 3 

• 5. Begrunn svaret 
o Universitetet i Agder (UiA) vurderer at utkastet stort sett er i tråd med, men ikke tilstrekkelig for å dekke, tjenestens 

framtidige kompetansebehov.  
 
Det har gjennom flere utredninger kommet fram krav om en styrket utdanning for å kunne imøtekomme barnevernets behov 
for kompetanse. UiAs vurdering er at det i et så komplekst fagfelt trengs avansert og inngående kompetanse på de fleste 
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barnevernrelaterte områder, noe som UiA mener forutsetter en femårig sammenhengende utdanning på masternivå i 
barnevern. En femårig masterutdanning i barnevern gir mulighet for studentene til å arbeide med sin personlige profesjonelle 
utvikling og dannelse gjennom integrering av kunnskap, reflektert utprøving og utforskning i praksis. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 7. Begrunn svaret 

o Avsnitt tre under Formål omhandler barnevernspedagogens rolle og er viktig med tanke på samarbeid med barn og unge. I og 
med at dette innholdet i liten grad gjenspeiles i læringsutbyttebeskrivelsene, vurderer UiA at det er fare for at disse blir 
mindre vektlagt i studiene. 
I tillegg savnes følgende:  
• I punkt 3: Har bred kunnskap om vurdering og forståelse av barnets beste, barns behov og barns rettigheter. 
• kunnskap og ferdigheter i å samtale og samarbeide med barn og dokumentasjon av det arbeidet og de vurderinger 
som gjøres 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 5 
• 9. Begrunn svaret 

o I disse retningslinjene framgår ikke kunnskapsområder, og det er en svakhet slik UiA ser det. På den måten blir ikke 
kjerneområdene i utdanningen definert, og det er fort gjort å «gå seg vill» i de ulike læringsutbyttene. Kunnskapsområder vil 
kunne gi utdanningsinstitusjonen noen kjerneområder å forankre utdanningen ut i fra.  
 
Revidering av retningslinjene gir departementet en anledning til å definere kjerneområder som gjenspeiler dette 
kompetansebehovet og samtidig klargjøre et teoretisk ståsted. På bakgrunn av det vil en kunne vurdere om graden av 
detaljering vil kunne reduseres noe.  
 
De enkelte læringsutbyttene er ikke på et overordnet nivå og dermed for detaljert beskrevet. Vi vil kommentere dette 
ytterligere under pkt. 10. 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o Vår vurdering er at kompetanse på følgende områder ikke kommer tydelig nok fram i retningslinjen:  

• innhold og forståelse av begrepet forsvarlighet 
• forebyggende arbeid 
• fosterhjemsarbeid 
• krise-/akutthåndtering 
• kulturkompetanse 
Ut over dette, velger UIA å besvare mangler ved å henvise til konkrete læringsutbytter i retningslinjen. 
  
Kunnskap 
Pkt. 4 Samspill og tilknytning bør inngå her 
Pkt. 10 Setningen er utydelig med tanke på om det skilles mellom barnevern og i miljøterapeutiske settinger. Lages det her et 
kunstig skille mellom barnevern og miljøterapi? 
Pkt. 20 Er et godt eksempel på at læringsutbyttebeskrivelsene er for fragmenterte. Arbeidsinkludering bør inngå i levekår 
generelt. 
Pkt. 21 Anbefaler at punktet også inkluderer foreldrekonflikt  
  
Ferdigheter 
UiA merker seg at «kan anvende» brukes på de fleste læringsutbyttene. Det fører etter vår vurdering til en fremmedgjøring og 
en for teknisk formulering som ikke favner den mer grunnleggende integrering av kunnskapen hos studenten. F.eks. punkt 4: 
"kan anvende relasjoner". Hva innebærer det? Evne til å inngå i og skape trygge relasjoner sier mye mer om skikkethet til 
yrket.  
Pkt. 1 Savner barnesyn og verdier 
Pkt. 7 Ikke bare målrettet og systematisk, men også helhetlig 
Pkt. 12 Kan anvende digitale verktøy blir for overfladisk. Studenten bør ha forståelse for barns digitale verden og for bruk av 
IKT og nye teknologiske løsninger i tjenester for å møte volumet og bredden av de oppgaver barnevernet står overfor 
Pkt. 14 Anbefaler at det tilføyes beslutte og koordinere  
Pkt. 15 Hvor inngår barnets individuelle omsorgsbehov? 
 
Generell kompetanse 
Under generell kompetanse savner UiA et punkt om rolleforståelse og ansvarlighet. Videre har vi kommentarer til følgende:  
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Pkt. 1 Her bør det tilføyes overordnede prinsipper, barnesyn og verdier for barnevernets arbeid 
Pkt. 3 Kan punktet virke stigmatiserende? Er ivaretatt under formål 
Punkt 4-7 er veldig bra! 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Ja 
• 12. Begrunn svaret 

o Retningslinjene bør også tydeligere fange opp vitenskapsteoretiske grunnlagsproblemstillinger knyttet til forståelsen av 
samspillet mellom ulike kunnskapsformer og barnevernsarbeiderens praksis.  
 
UiA mener det er veldig bra at det er tydelige krav til å gjennomføre praksis i direkte arbeid med utsatte barn og unge og tror 
det bidrar til refleksjon rundt fordommer, etikk og personlig verdigrunnlag på en god måte. Dette forutsetter at en klarer å 
skaffe nok praksisplasser og får kompetente veiledere, noe som kan bli utfordrende.  
 
Det er imidlertid noe uklart hva som ligger i veiledningen; skal studenten bare ha en individuell midtveissamtale med 
praksisveileder (regner med at praksisveileder er veileder på praksisplassen, ikke kontaktlærer?) Det står at studentene skal ha 
individuell veiledning, men vi savner at krav til omfanget av veiledning og kompetansen til veileder fastsettes. Her mener vi 
det ville vært lurt å følge anbefalingene i Praksisprosjektet UHR, 2016. 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 5 
• 14. Begrunn svaret 

o Retningslinjene ser ut til å være for omfattende for en 3-årig utdanning, og dette reflekterer at sektoren har et større 
kompetansebehov generelt (jfr. pkt. 5). 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Kunnskap fra barn og unge er viktig for å sikre en utdanning som resulterer i kompetente barnevernspedagoger. I vårt arbeid 

med masterprogram i barnevern, har Forandringsfabrikken kommet med innspill om at studentene i oppstarten trenger en 
innføring i hvordan det føles å være småbarn, barn og unge i Norge via en dialog med barnehagebarn, småskolebarn og 
ungdom. Det samme gjelder hvordan det føles å være barn, ungdom og forelder i møte med kommunebarnevernet og 
barnevernsinstitusjoner. En god barnevernarbeider bygger på flere kunnskapskilder, hvordan en skal lære og utdanne 
barnevernsarbeidere til å ivareta barn og unges erfaringer på en likeverdig måte med andre kunnskapskilder krever 
nytenkning. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o OsloMet - storbyuniversitetet 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 5. Begrunn svaret 

o Formålsbeskrivelsen  
1. Hvis ett av formålene er å kvalifisere til høyere utdanning som master så må læringsutbyttene også være i tråd med 
kompetansebehov ved masterutdanningene og ikke bare i tråd med tjenestene. Da bør kandidaten ha «bred kunnskap om 
relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid» (pkt 19)  
2. Det brukes begrep «identifisere behov». Er det en god start på formål med utdanningen? Hva med de etiske 
perspektiver? «Identifisere» kan assosieres med ekspertposisjon, der «noe» skal avdekke gjennom observasjon, sikker viten 
og gitte normer. Kan «bistå barn og unge» være et alternativ begrep til «identifisere», eller «sikre hjelp / forebygge / skal gi 
kvalifisert hjelp». Bruke et annet begrep: «utsatte livssituasjoner» framfor «utsatte barn, unge og deres familier.»  
3. Det kan høres ut som om barnevernspedagoger skal tilby hjelp til personer som ikke vet at de trenger hjelp. At 
barnevernspedagogen vil inngå i et maktapparat og en maktstruktur gjenspeiles verken i formålsparagrafen eller i de konkrete 
læringsutbyttebeskrivelsene. Forslag til en formulering: «Utdanningen skal bidra til å gjøre kandidaten bevisst forholdet 
mellom hjelp, makt og interessekonflikter i profesjonsutøvelsen».  
4. Det bør fremgå tydelig at barnevernspedagogen arbeidsfelt er både barnevernstjeneste, barneverninstitusjoner og 
ulike institusjoner hvor utsatte barn og unge oppholder seg.   
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5. I teksten er det mye om barn, men lite om familie. Første avsnitt, siste setning: her bør familie inn sammen med 
barn i setningen om «barns livssituasjoner og rettigheter.» 
6. Det er nødvendig at ulike typer familieformer kommer med. Forslag til ny setning om dette i avsnitt 3, under 
Formålsbeskrivelsen: «Kandidaten skal kunne møte med respekt ulike familieformer og foreldrepraksiser.» 
7. Sosialpedagogikk bør komme inn. Forslag til formulering i andre avsnitt, andre setning: «Kandidaten har særlig 
kompetanse til å løse oppgaver innenfor barnevernet og andre sosialpedagogiske arenaer hvor barn og unge i utsatte 
livssituasjoner befinner seg». 
8. Viktig å framheve barndom i et flerkulturelt, mangfoldig samfunn.  
9. Formuleringen i andre avsnitt er formulert på en måte som framstiller forsknings- og erfaringsbasert kunnskap som 
en dikotomi, som ikke er heldig.  
10. Vi foreslår å stryke setningen øverst på side 2, Forslag til omformulering: «Kandidaten skal ivareta barn og unge i en 
utsatt livssituasjon, og skal møte dem med omsorg, forståelse, empati, og anerkjenne deres behov for trygghet, tilhørighet og 
kjærlighet». 
Læringsutbyttebesrkivelsene: 
• Læringsutbyttebeskrivelsene fremstår i tilfeldig rekkefølge   
• Hensynet til barnets beste er et styrestyrende prinsipp for barnevernfaglig arbeid. Kan formuleringer fra Prop 169L - 
Endring i barnevernloven brukes direkte inn som formål i RETHOS?  
• Begrepet barnevern brukes veldig upresist i flere punkter 
• Kunnskap, pkt 1: ordet «samarbeidspartnere» foreslås fjernet 
• Kunnskap pkt 2 foreslås endret fra «Har bred kunnskap om juss i barnevernfaglig perspektiv» til «Har bred kunnskap 
om juss i barnevernfaglig sammenheng»  
• Kunnskap, pkt. 10 står "kunnskap", bør oppgraderes til "bred kunnskap" . Det samme gjelder pkt 22 som bør endres 
til å «ha bred kunnskap om familie og nettverksarbeid», og pkt 21 til «Har bred kunnskap om rus, psykiatri, og andre 
problemer knyttet til psykisk helse»  
• Ferdigheter pkt 4: Ny formulering: «Kan forstå betydningen av relasjoner…» eller «Kan legge til rette for relasjoner, 
samtale …» 
• Under ferdigheter, pkt. 17 bør rekkefølgen endres til «forebyggende og helsefremmende arbeid».  
•Ferdigheter pkt 13,14,15, står det «kan anvende kunnskap…». Vi foreslår å endre til «kan anvende faglig kunnskap og 
relevante forskningsresultater for å vurdere, iverksette og evaluere hensiktsmessige tiltak» 
• Ferdigheter pkt 4: Ny formulering: «Kan forstå betydni 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 7. Begrunn svaret 

o Brukerens behov bør være overordnet tjenestens behov, derfor vil det være nødvendig å se disse to momentene sammen. 
Læringsutbyttebeskrivelser gir rom for utdanningsinstitusjoner til å justere innholdet i utdanningen slik at den til enhver tid 
blir tilpasset de utsatte barn/unges og deres familiers behov. 
Brukerne vil muligens ha behov for bedre levekår, mer likeverdighet og mer (økonomisk og sosial) bistand. Det vil være viktig å 
anerkjenne ulike foreldrepraksiser, og være åpen for diskusjon om hvordan «barnets beste» kan diskuteres og forstås. 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 8 
• 9. Begrunn svaret 

o Læringsutbyttebeskrivelsene er svært generelle og veldig mange. De kan med fordel knyttes mer spesifikt til 
barnevernutdanningen og presisere hva som er barnevernspedagogens kunnskaper og ferdigheter, samtidig bør man unngå et 
for detaljert nivå.  
Slik som det nå er formulert, kan det framstå det som uoverkommelig å skulle gjennomføre i løpet av en treårig utdanning. 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o Kunnskap 

• Tidlig innsats og forebygging bør vært med 
• Barns medbestemmelse, samarbeid, medvirkning mangler. Forslag til nytt pkt: «Har bred kunnskap om vurdering og 
forståelse av barns beste, barns medvirkning og barns rettigheter» 
• Bruk av symbolsk språk, lek, kreativitet og estetisk dimensjon mangler. Bør man få dette inn som en generell 
kompetanse? Eller kople sammen med «aktiviteter» under ferdigheter?  
• Forslag til å inkludere sosialpedagogikk pkt 4 deles i to punkter:  
o «Har bred kunnskap om sentrale barnevernfaglige temaer, sosialpedagogikk og andre relevante teorier som 
psykologi, sosiologi, pedagogikk».  
o «Har bred kunnskap om problemstillinger og prosesser…» (og videreføre punkt 4 fra høringsdokumentet). 
• Forslag til nytt punkt: «Har kunnskap om vilkårene for maktutøvelse i barnevernet.» 
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• Forslag til nytt punkt: «Kan oppdatere sin kunnskap om ansvar- og oppgavefordeling i forvaltningen.» 
Ferdigheter: 
• Juridisk metode er en ferdighet og må inn i ferdighetskravet.  Forslag: «Kan anvende juridisk metode» 
• Under Ferdigheter er det ingenting på skriving. Og vi vet at dette er en sentral ferdighet for studenter (og kravene er 
høye). Det kan enten stå som ferdighet eller som generell kompetanse. 
 
 
Generell kompetanse: 
• Her bør en ha et eget punkt som handler om: Kan utøve faglig skjønn…. 
• Forslag til nytt punkt: «Kandidatene kan formidle fagstoff både skriftlig og muntlig både i praksis og i akademisk 
kontekst»  
• Forslag til nytt punkt: Enten «Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer i barnevernfaglig sammenheng og 
bidra til utvikling av god praksis» eller «Kandidaten kan utveksle barnevernfaglige synspunkter og erfaringer og bidra til 
utvikling av god praksis" 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Ja 
• 12. Begrunn svaret 

o • Praksis bør styres av eget praksisreglement.  
• Det fremstår som noe uklart om hvorfor det foreslås så sterke føringer på lengde på praksis - «minimum 14 
sammenhengende uker». En så tydelig beskrivelse gjør institusjonene mindre fleksibel til å bygge utdanningen opp på en 
hensiktsmessige måte. Forslaget er å formulere som «mellom 10-14»? 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 4 
• 14. Begrunn svaret 

o Omfanget i retningslinjen er omfattende og kan utfordre utdanningsinstitusjoner til å avgrense noen temaer. Studentene skal 
forberede seg til praksis både teoretisk og praktisk, samt øve på refleksjon og egen rolle som profesjonell, noe som må 
avsettes god tid til. Hvis retningslinjen beholdes slik den er nå, vil den gi åpning for å bygge opp en 5 –årig utdanning, eller lage 
en utdanning der man prioriterer noen områder sterkere i bachelorløpet, og bygger opp en masterløp der noen av de temaer 
som ble berørt mindre eller trenger ekstra fordypning videreføres og utdypes. 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o • Ferdigheter pkt 13,14,15, står det «kan anvende kunnskap…». Vi foreslår å endre til «kan anvende faglig kunnskap 

og relevante forskningsresultater for å vurdere, iverksette og evaluere hensiktsmessige tiltak» 
• Ferdigheter pkt 16: «Kan beherske systematiske metoder for kommunikasjon og konflikthåndtering.» - ordet 
systematisk, bør det strykes? 
• Ferdigheter, pkt. 12 sier at digitale verktøy skal kunne anvendes. Det er uklart hva som menes med de digitale 
verktøy. Menes det her at kandidaten skal kunne anvende digitale verktøy i saksbehandlingen? Eller skal kandidaten kunne 
anvende de digitale verktøy som barn og unge anvender på sosiale arenaer?  
• Samenes situasjon er lagt inn tre steder. Vi er enige i at denne gruppen bør nevnes (hvis man skal nevne grupper). 
Men da bør også andre grupper nevnes. I pkt. 11 nevnes etnisiteter når det kommer til samer. Her mener vi det bør være en 
formulering om minoriteter – for deretter å definere minoriteter til: etniske, kjønnsminoriteter, mennesker med 
funksjonsnedsettelser, samer, ol. Ett stikkord som bør nevnes: mangfold. 
• Ferdigheter, pkt. 12 sier at digitale verktøy skal kunne anvendes. Det er uklart hva som menes med de digitale 
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verktøy. Menes det her at kandidaten skal kunne anvende digitale verktøy i saksbehandlingen? Eller skal kandidaten kunne 
anvende de digitale verktøy som barn og unge anvender på sosiale arenaer? 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF) 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o NFSS (nettverk funksjonshemmede seksualitet og samliv), Habiliteringen i Norge, spesiallisthelsetjenesten 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sosionomutdanningen, 

Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o Vet ikke 

• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o Vet ikke 

• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  

o Kliniske utfordringer som ulike helsearbeidere møter i forhold til seksuell helse står ikke i forhold til relevant kompetanse de 
får i sine utdanninger. «Seksuell helse» har minimal plass i fagplaner, og i noen utdanninger nærmest fraværende. Pasienter 
av i dag har gjerne forventninger om å ta opp slike problemstillinger, samt få råd og hjelp. Utdanningsinstitusjonene må sørge 
for at uteksaminerte kandidater er kledt på for oppgaven(e), noe som bl.a. betyr at seksualfaget må få en seriøs plass i 
fagplanene. Mange ganger er det komplekse og vanskelige tema de ønsker drøftet. NFSS (nettverk funksjonshemmede 
seksualitet og samliv) favner både rehabilitering og habiliteringsfeltet. Vi har 20 års erfaring. Ønsker og bidra til at nye 
generasjoner helsearbeidere blir kompetente fagfolk. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Ja 
• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o 5 

• 14. Begrunn svaret 
o Sexologi er et meget viktig fagområde som må inn i alle helse og sosialutdanninger i Norge. 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Universitetet i Sørøst-Norge 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Radiografutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 2 
• 5. Begrunn svaret 

o Vi mener innholdet preges av ønsket om å ta inn «alt» en barnevernsarbeider bør kunne noe om, uten at det er vurdert hva 
som er mulig å få til i en treårig utdanning. Det må gjøres noen prioriteringer for hva vi skal sikre at en bachelor har som 
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grunnleggende kompetanse når de er nyutdannet. Vi opplever at vi må «lete etter» hva som er spesifikt for 
barnevernspedagogutdanningen. Vi savner forklarende tekst både innledningsvis og for de enkelte hovedpunktene. Vi er redd 
for at dette blir så utydelig at det ikke framkommer hva vi kan forvente av kunnskapsgrunnlag og ferdigheter hos en 
kommende barnevernspedagog. Vi savner et helhetlig menneskesyn og verdigrunnlag for tjenesteutøvelse i dette feltet med 
et så alvorlig samfunnsmandat. I motsetning til hva som står beskrevet under punktet «Detaljeringsnivå» om at retningslinjene 
må være på et overordnet nivå, mener vi utkastet er preget av svært varierende detaljeringsnivå – fra høyt detaljnivå på noen 
punkter (eks 14 uker praksis) til utydelighet på andre. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 2 
• 7. Begrunn svaret 

o Vi vurderer at innholdet er svært fragmentert og virker til ikke å være gjennomarbeidet og relatert til sentrale dokumenter for 
barnevernfaglig arbeid (eks Bufdir, Helsedir, flere Proposisjoner). Begreper er ikke redegjort for og kan slik defineres i mange 
retninger. 
Hva er innholdet i begreper som «Ha kjennskap til», «kan beherske», «har innsikt i», hvordan er det samstemt med NOKUT og 
Læringsutbyttebeskrivelser? Er det slik at det kun er for «Kunnskap» at profesjonsutøvere skal forventes å kunne «oppdatere 
sin kunnskap», og ikke for «ferdigheter» eller «generell kompetanse»? Vi savner et tydelig fokus på profesjonsutøveren, blant 
annet finner vi ikke begrepet «Skikkethet» nevnt i forslaget. 
Hvor er det blitt av observasjon og vurderingskompetanse? Hvor er det blitt av sosialpedagogikken? – og sosialfaglige 
perspektiver? Vi savner et felles faglig ståsted i endringsskapende arbeid med de individene / borgerne som er 
barnevernspedagogens primære målgruppe. Hvor er det blitt av vitenskapsteoretiske perspektiver, analysekompetanse, data- 
og numerisk kompetanse? Er det slik at bv.ped. kun skal arbeide med barn, unge og deres familier? Hvor er det blitt av andre 
aktuelle fagområder som rus og psykiatri? 
Stort fokus på samer, vi har flere urfolk og minoriteter i samfunnet,- kan dette dekkes ved begreper som kulturell ulikhet / 
kulturelt mangfold? Barnevernfaglig arbeid er ikke satt inn i en samarbeidskontekst,- verken offentlige eller private aktører. Vi 
oppfordrer til å bruke begrepet «Praksisstudier», og ikke kun «Praksis». 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 3 
• 9. Begrunn svaret 

o Vi tillater oss å foreslå en inndeling som viser hva som forventes av en bachelorkandidat på følgende nivåer:  
Metateori 
Teori 
Metode 
Praksiskompetanse 
Videre må man bestemme seg for detaljnivå,- og være konsekvent. 
Sentrale barnevernfaglige temaer er ufullstendig,- dersom man mener at detaljeringsnivået skal vise til konkrete 
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kompetanseområder må alle sentrale områder tas med. Skal dette være et verktøy å styre etter forventer vi at kravet til 
sluttlubber må presiseres, og med fordel relateres til NOKUTs begrepsbruk. 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o Dette er besvart i spørsmålene over. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o 2 

• 14. Begrunn svaret 
o Dette er besvart i spørsmålene over. 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Høgskolen i Innlandet 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 5. Begrunn svaret 

o Det er vanskelig å si hva fremtidens kompetansebehov i barnevernet vil være, men retningslinjen er såpass generell og dekker 
store kunnskapsområder, slik at justeringer bør være mulig innenfor den rammen den gir. Det vil likevel være viktig å evaluere 
retningslinjen. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 7. Begrunn svaret 

o Se punktet over 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 6 
• 9. Begrunn svaret 

o Retningslinjen er svært generell, og vil derfor gi muligheter for stor grad av lokal tilpasning. Fordi den er såpass generell, er det 
en risiko for at det vil bli større ulikheter mellom utdanningene, i og med at for eksempel vektinga av ulike områder nå er tatt 
bort. Økt ulikhet i utdanningene kan bli problematisk dersom en retningslinje kan tolkes ulikt og derved ikke sikrer at 
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studentene går ut med samme kompetanse uavhengig av hvor man studerer. De føringer og krav en retningslinje gir, gir krav 
til rammebetingelsene ved den enkelte utdanningsinstitusjon. Det er usikkerhet rundt hvorvidt retningslinjen ivaretar dette. 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o Ingen innspill om mangler. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Ja 
• 12. Begrunn svaret 

o Retningslinjen setter et minimumskrav på 20 uker, der 14 uker skal være sammenhengende og gjennomføres i siste halvdel.  
Dette synes vi er bra. 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 5 
• 14. Begrunn svaret 

o Det er ikke mulig å ivareta helheten i retningslinjene innenfor rammene i et 3-årig bachelorløp. Læringsutbyttebeskrivelsene 
er omfattende og ambisiøse. Det synes vi er bra! Det er likevel uklart hvordan vi skal klare å ivareta dette innenfor et treårig 
bachelorløp. 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Hva menes med begrepet «barnevernfaglig»? Retningslinjen lister opp fire strekpunkter under pkt. fire om kunnskaper, uten 

at dette nødvendigvis er uttømmende. Det er, også internt i fagmiljøene, ulik forståelse av hva begrepet barnevernfaglig betyr, 
noe også innspillene på høringskonferansen viste. Sosialpedagogikken savnes i retningslinjen. Vi oppfordrer til å ta opp i 
retningslinjene det som fremkom i notat fra profesjonsrådet som ble sendt inn i vinter. 

• 16. Bioingeniørutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF) 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Helse Sør-Øst RHF 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 3 

• 5. Begrunn svaret 
o Retningslinjen synes i hovedsak å ivareta barnevernspedagoger i sykehus sitt kompetansebehov, hvor det å kunne identifisere 

behov og igangsette tiltak ses som et av mest sentrale kunnskapsområdene. Det er likevel noen områder som bør styrkes som 
fremkommer videre i høringssvaret. 
Formålet med utdanningen, slik det beskrives i retningslinjen, dekker en god bredde av det barnevernsfaglige arbeidet. Det er 
bra at retningslinjen fokuserer på læring og mestring hos utsatte barn og unge, men HSØ savner det helhetlige fokuset, hvor 
også forebygging vektlegges tungt.  HSØ savner videre læringsutbyttebeskrivelser om sorg- og krisereaksjoner, håndtering av 
affeksjon/sinne/aggresjon, samt kompetanse til å tåle å stå i situasjoner som er vanskelige. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 7. Begrunn svaret 

o Se besvarelse under spm 1. Retningslinjen vekter ulikt det som bør betegnes som kjernekompetansen til en 
barnevernspedagog, sett fra spesialisthelsetjenestens og brukernes behov.  
Ved for eksempel punkt 21 så skal kandidaten «ha kjennskap til rus, psykiatri og andre problemområder knyttet til psykisk 
helse». I en sykehussammenheng er det nødvendig at kandidaten har bred kunnskap om rus og psykisk helse hos barn og 
unges pårørende, både i et forebyggings- og et behandlingsperspektiv.  
Videre er det ønskelig med styrket kunnskap om hvordan barnevernspedagogen kan legge til rette for læring, mestring og 
medvirkning hos barn og unge med helseutfordringer.  
Det er også viktig å ha fokus på kunnskap om lovverk og metoder for å ivareta barn/ søken som pårørende og barn som 
etterlatte, samt kunnskap om overgangen fra barn til voksen. 
Retningslinjen har et gjennomgående manglende fokus på forebygging, som må styrkes. 
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Kunnskap 3; må kvalitetssikres at i læringsutbyttet «har bred kunnskap om vurdering og forståelse av barns beste og barns 
rettigheter» også inkluderer retten som barn / søsken som pårørende og barn/ungdom har som etterlatte. 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 4 
• 9. Begrunn svaret 

o Det er uklart hvor standardiserte utdanningene kommer til å bli på grunnlag av denne retningslinjen. Det ligger en vekting i 
begrepsbruken (taksonomien), men så lenge det ikke er knyttet studiepoeng til emner er det vanskelig å vite hvordan dette 
slår ut. Vi er klar over at det lå utenfor mandatet til arbeidsgruppen, men velger likevel å kommentere det.  
 
For å oppnå relativt like utdanninger på landsbasis, er det viktig at det etableres en varig struktur for samarbeid, hvor 
«tjenestene» og UH sektoren er likeverdig representert også på fag-/programplannivået (nivået under retningslinjen). Dette 
bør presiseres i retningslinjen. Et forslag er å etablere et fora under den nasjonale arbeidsgruppen som er likeverdig 
sammensatt mellom tjenestene og UH sektoren. Denne gruppen må ha et mandat som sikrer samarbeid mellom 
utdanningsinstitusjonene på programplannivået.  Alternativt må tjenestene representeres i større grad i det eksisterende 
«profesjonsrådet» som nå heter «nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen barnevern». 
Forutsatt videre samarbeid på program-/fagplannivået, synes retningslinjen å ha et passe detaljeringsnivå. 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o Det merkes at sosialpedagogikk er tatt ut fra retningslinjen, men erstattet med begrepet barnevernfaglig. Dette synes 

problematisk, da barnevernfaglig ikke er et begrep per dags dato med konkret innhold. 
Se for øvrig kommentarer i punkt 1 og 2. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Ja 
• 12. Begrunn svaret 

o Delen om praksisstudiet fremstår som relevant og gjennomførbar, men det er liten sammenheng mellom hva som beskrives i 
forskrift når det gjelder krav til UH ansattes rolle i praksisfeltet opp mot retningslinjen for barnevernspedagogutdanningen.  
 
I forskrift står det at «lærer skal være oppdatert i praksisstedets problemstillinger og sikre kontinuitet, sammenheng og 
progresjon i studiet». I retningslinjen står det «utdanningsinstitusjonen har ansvar for å organisere praksis i samarbeid med 
praksisfeltet». Det forventes at forskrift er førende, men dette poengteres likevel: Ut fra retningslinjens beskrivelse har ikke 
lærer annen rolle enn å organisere praksis; det er ingen faglig oppfølging. Dette er ikke tilfredsstillende. For studenters læring 
er det viktig å bygge bro mellom teori og praksis; her har UH ansatte en viktig rolle.  
Det kan ikke være opp til det enkelte helseforetak og den enkelte utdanningsinstitusjon å fremforhandle løsninger på UH 
ansattes tilstedeværelse og rolle i praksisfeltet. OUS ønsker at det utarbeides nasjonale maler for samarbeidsavtaler hvor 
blant annet utdanningsinstitusjonenes ansvar for oppfølgingen av studenter i praksis operasjonaliseres, basert på beskrivelsen 
i forskrift. I forskrift står det at «praksisveileder skal ha relevant faglig kunnskap og bør som hovedregel ha formell 
veiledningskompetanse».  HSØ har tidligere gitt innspill på at veilederkompetanse må innlemmes i allerede eksisterende 
utdanningsløp.  
 
Når det er sagt, mener HSØ at hver student må ha mer veiledning enn en midtveissamtale. Dette synes å være et svakt krav til 
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praksisveiledere, UH ansatte og praksissted. Retningslinjen bør legge til grunn at praksisveileder og student skal ha individuell 
veiledning ukentlig. Praksisstudiene er en «læringsmetode» for å knytte teori til praksis og praksis til teori. 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 4 
• 14. Begrunn svaret 

o Retningslinjen er omfattende og inkluderer mange kunnskapsområder som er relevant for den barnevernfaglige utøvelsen.  Vi 
mener omfanget av retningslinjen er gjennomførbar i rammen av et 3 års løp- med hjelp av en god oppbygning og 
strukturering, også med de ekstra innspillene som HSØ har kommet med. 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Ferdigheter punkt 16; kommunikasjon; bør praktisere 

aldersrelatert kommunikasjon med barn og unge, videre bør det trenes på bruk av tolk. 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Interesseorganisasjon 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Norsk studentorganisasjon 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Radiografutdanningen, 

Sykepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Formuleringen i punkt 18: "Har kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser" er direkte kopiert fra nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk under "kunnskap" på bachelornivå. 
 
Formuleringen i punkt 1: "Kan reflektere over egen fagutøvelse" er likelydende med ferdighetsmål i NKR. I formuleringen i NKR 
er det også presisert at studentene skal kunne justere sin faglige utøvelse under veiledning som er fjernet i retningslinjene. 
Dette gjør at punktet i retningslinjen er av mer overordnet karakter enn i NKR. 
 
NSO mener det er viktig at forholdet mellom de foreslåtte retningslinjene og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk er godt. Det 
er viktig for NSO at retningslinjene skal supplere NKR, slik at man får et logisk oppbygd rammeverk som regelverk og 
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retningslinjer som studieprogrammene må forholde seg til. Dette må ha konsekvenser for detaljeringsgraden i retningslinjene. 
NKR skal være mer overordnet enn retningslinjene, og retningslinjene må utdype målene som settes i NKR. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Norges teknisk-, naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 5. Begrunn svaret 

o Forskning synes å vise at psykiske utfordringer er et økende problem hos mange barn og unge. Det synes også å være en 
økning av vold, mobbing og kriminalitet blant barn og unge. Dette indikerer behov for bred kunnskap om barn og unges 
psykiske helse og uhelse, og konsekvenser av vold, mobbing og kriminalitet, samt kompetanse i forebygging av slike forhold 
blant barn og unge.  
Mye tyder på at det er behov for økt kunnskap om migrasjon og etniske minoritetsfamilier i det norske barnevernet. Statistisk 
sett utgjør minoritetsetniske familier en relativt stor andel av sakene barnevernet jobber med.  
Barneombudet har nylig avdekket at mange barn som blir utsatt for vold ikke får tilstrekkelig hjelp.  
Se også pkt. 10 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 7. Begrunn svaret 

o Forskningsprosjektet «Det nye barnevernet» avdekket at familier med størst hjelpebehov (sammensatt problematikk), får lite 
hjelp av barnevernet. Det synes å være behov for kunnskap og kompetanse som kan imøtekomme denne gruppens 
hjelpebehov innenfor barnevernet.   
Studier viser også manglende kompetanse i omsorgsvurderinger i barneverntjenestene.  
Se også pkt. 10 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 8 
• 9. Begrunn svaret 

o NOKUT sin gjennomgang av barnevernspedagogutdanningene i Norge, viser stor sprik i utdanningene når det blant annet 
gjelder omgang av praksis i løpet av studiet. Det er behov for mer nasjonal styring av både praksis og innhold i 
barnevernspedagogutdanningene. 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o Det er ikke angitt spesifikt kunnskapsområde(r) i retningslinjen for barnevernspedagoger. Utdannende kandidater får tittelen 

«barnevernspedagog». Dette tilsier at utdanningen bør ha pedagogikk/sosialpedagogikk som et kjernefag i utdanningen. 
Pedagogikk knytter seg an til både psykologi, sosiologi og filosofi, fagområder som også er særlig relevant for en profesjon som 
skal arbeide med utsatte barn, unge og foreldre. Pedagogikken/sosialpedagogikken er særlig opptatt av spørsmål om læring, 
sosialisering, danning og lærings- og sosialiseringsbetingelser, samt hva som hemmer og fremmer læring og utvikling. Dette er 
særlig relevant tema knyttet til utredning/undersøkelser av bekymringsmeldinger i barnevernet og vurdering og 
gjennomføring av tiltak i forhold til utsatte barn og unge og deres foreldre. Sosialpedagogisk teori vektlegger en særlig 
sensitivitet i forhold til det enkelte individ, en helhetstenkning i forhold til barn og unges læring og utvikling og er særlig 
opptatt av etisk praksis, med fokus på rettigheter og ivaretagelse av individers verdighet.  
Det mangler kompetansekrav knyttet til kommunikasjon, relasjonsarbeid og samarbeid med utsatte barn, unge og familier.  
Barnevernspedagoger vil jobbe med utsatte barn, unge og foreldre og bør ha bred kunnskap om kommunikasjon og samarbeid 
med utsatte barn, unge og foreldre, selvbevissthet relatert til egen kommunikasjonsatferd, samt ferdigheter knyttet til 
kommunikasjon og samarbeid med utsatte barn, unge og foreldre. Det kan være særlig utfordrende å kommunisere med barn 
og unge utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, og med foreldre som sliter med rus og psykiske vansker. Barn, unge og 
foreldre har også rett til deltagelse og medvirkning i egne saker. Kommunikasjon og samarbeid er et sentralt tema og 
kompetanseområde for barnevernspedagoger som skal jobbe med utredning av vold, overgrep og omsorgssvikt og med 
oppfølging av utsatte barn, unge og foreldre. 
Barnevernspedagoger bør også ha bred kunnskap om risikofaktorer og psykisk helse. 
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Barnevernspedagoger bør har bred kunnskap om barn og unge og sosiale medier.  
Barnevernspedagoger bør ha bred kunnskap om familie- og nettverksarbeid og om miljøterapi, samt beherske metoder i 
familie- og nettverksarbeid og miljøterapeutisk arbeid. 
Barnevernspedagoger bør ha bred kunnskap om etikk, makt og avmakt relatert til barnevernet som en institusjon med 
maktmidler i møte med sårbare mennesker i utsatte og krevende livssituasjoner. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Ja 
• 12. Begrunn svaret 

o Det er positivt at det settes krav til omfang av praksis i studiet, samt krav til at den sammenhengende praksisen (minimum 14 
uker) skal gjennomføres i direkte arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. I tillegg til de nevnte praksisområdene bør 
også skole. SFO, kultur og fritid nevnes, da det i dag finnes mange tilrettelagte tiltak for utsatte barn og unge også på disse 
arenaene. Det er positivt at det stilles tydeligere krav knyttet til veiledning av studenter i praksis. 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 5 
• 14. Begrunn svaret 

o Barnevernet er et komplekst og krevende felt. En 3-årig bachelorutdanning anses ikke som tilstrekkelig for å imøtekomme 
behovet for kunnskap og ferdigheter som trengs for å jobbe innenfor dette feltet og med utsatte barn, unge og foreldre. 
Utdanningslengden bør økes. 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Det stilles spørsmål ved ordbruken "kan oppdatere sin kunnskap ..." under Læringsutbyttebeskrivelsene, Kunnskap, pkt. 14-17. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Fagforening 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Fellesorganisasjonen- FO 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 5. Begrunn svaret 

o FO mener at det er bra at det i formålsbeskrivelsen fokuseres på målgruppe – dvs utsatte barn, unge og deres familie -framfor 
at det pekes på konkrete "etater» eller tjenester. Samtidig er vi bekymret for at de foreslåtte retningslinjene har en for stor 
dreining i å kun være svar på barnevernets behov. Formålsbeskrivelsen er noe snever og rommer i for liten grad både det 
forebyggende feltet og miljøterapeutisk arbeid. I så måte mener vi at formålsbeskrivelsen i gjeldende rammeplan er bedre og 
dekker et bredere felt.   
 
Hvorvidt utdanningen svarer opp tjenestenes behov – avhenger derfor av hva som defineres som tjenester. Siden 
ressursgruppa i formålsbeskrivelsen kun har valgt å trekke fram barnevernet som en tjeneste barnevernspedagogen skal 
utdannes til, er vi derfor usikre på i hvilken grad utkastet svarer på andre tjenesters kompetansebehov.  Det gjelder 
kompetansebehov for bla oppvekstarenaer som skole/SFO, barnehage og fritidsklubb samt miljøterapeutisk arbeid.  
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Vi mener imidlertid den svarer godt på barnevernets behov. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 7. Begrunn svaret 

o Dette henger sammen med forrige spørsmål om tjenestenes behov. Fokuset som er valgt og som i så stor grad dreier seg inn 
mot barnevernet, gjør det vanskelig å vurdere om sluttkompetansen hos den ferdige barnevernspedagogen er i tråd med for 
eksempel behovene hos elever i skolen, ungdom på fritidsklubb eller beboere på en barnevernsinstitusjon. 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 3 
• 9. Begrunn svaret 

o FO er opptatt av at utdanningsinstitusjonene skal ha en viss grad av autonomi- samtidig er det viktig at man kjenner igjen en 
barnevernspedagog – uavhengig av hvor hun er utdannet. Noe av kritikken fra NOKUTs tilsyn fra 2016, var at det var for stor 
variasjon i innholdet i barnevernspedagogutdanningene. På enkelte utdanningsinstitusjoner har barnevernspedagog- og 
sosionom utdanningene framstått som nesten identiske og i NOKUT rapporten ble det pekt på at på i disse utdanningsstedene 
har barnefokuset og det barnevernsfaglige vært for utydelig. 
 
FO synes at det er uheldig at ressursgruppa ikke har valgt å beskrive barnevernspedagogutdanningens kunnskapsområder.  
Uavhengig av studiested så mener vi at barnevernspedagogutdanningen må bygge på en felles fagforståelse og plasseres i en 
fagtradisjon. En beskrivelse av kunnskapsområder mener vi vil bidra til å kvalitetssikre læringsutbyttebeskrivelsene.   
 
Vi viser i den forbindelse også til høringskonferansen på Gardermoen hvor flere fra utdanningsinstitusjonene var svært kritiske 
til at for eksempel sosialpedagogikk som fagtradisjon og kunnskapsområde var tatt ut. Begrunnelsen var, iflg presentasjonen, 
at sosialpedagogikk som fag er vanskelig å definere og et fag som pr i dag har liten aktualitet. Dette ble sterkt motsagt fra flere 
fra utdanning- og forskningsmiljøene.  
 
I Meld. St.13 - Utdanning for velferd, står det at barnevernspedagogutdanningen bør videreutvikles med utgangspunkt i 
Befringutvalgets utredning om kompetansebehovet i barnevernet. Videre slås det fast at utdanningen er basert på 
sosialpedagogikk som er relevant for andre områder enn barnevernet og «bør derfor ikke anses som en etatsutdanning for 
barnevernet, men som en utdanning som også kvalifiserer for arbeid med barn og unge i andre sammenhenger». (s. 83) Dette 
mener vi må følges opp i retningslinjene. 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o Dette mangler: 

- har bred kunnskap om teorier knyttet til utvikling av positiv psykososial helse 
- har bred kunnskap om ulike politiske, sosiale og samfunnsskapte faktorer som preger ulike oppvekstarenaer og 
hvordan barn og unge forholder seg til dagens oppvekstsvilkår 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Ja 
• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o 3 

• 14. Begrunn svaret 
o Hvorvidt omfanget av de foreslåtte retningslinjer er gjennomførbare innenfor en treårig bachelorutdanning er det vanskelig 

for oss å vurdere. NOKUTs studiebarometer viser imidlertid at studenter ved barnevernspedagogutdanningene bruker mellom 
25 og 30 timer i uka på studie, noe vi vurderer som veldig lavt. Vi er derfor opptatt av at nåværende treårig bachelor må 
utnyttes bedre. Det handler om både mer og bedre undervisning, mer ferdighetstrening og større krav til studentenes innsats. 
For å få det til trengs det innsats på andre områder enn det retningslinjene skal favne. Dette handler bla høyere 
finansieringskategori for utdanningen, lærernes kompetanse og bedre studiefinansiering for studenter. 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o FO syntes ved førstegangs lesing at oppbyggingen av retningslinjene var noe uklar. Men gjennom å ha lest det mer inngående 

og fått presentert det flere ganger av medlemmer i ressursgruppa, virker forslaget mer forståelig og bedre enn 
førsteinntrykket. Vi håper derfor at det jobbes med formen og oppbyggingen. Vi mener også at retningslinjene vil tjene på og 
bli koblet opp mot en beskrivelse av kunnskapsområder - hvor læringsutbyttebeskrivelser og ferdigheter bygger på de ulike 
kunnskapsområdene. Vi vil særlig her trekke fram forslaget til retningslinjer for vernepleierutdanninga som vi mener har løst 
dette på en mer ryddig måte. 
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Detaljnivået i læringsutbyttebeskrivelsene er noe forskjellig og begrunnelsen for hvorfor læringsutbyttebeskrivelsene er lagt 
på de ulike nivåene begrunnes ikke.  FO savner her en mer stringent inndeling av nivå og detaljeringsgrad. Slik det nå står, 
skifter det fra svært vide formuleringer til helt spesifikke uten at det er mulig å forstå hvorfor disse valgene er tatt.  FO mener 
at forslaget virker litt tilfeldig inndelt når det gjelder dette.  
 
Konkrete endringsforslag: 
 
Læringsutbyttebeskrivelser: 
 
Barnevernspedagoger må ha bred kunnskap om barn og unges psykiske helse og de må ha bred kunnskap om familie og 
nettverksarbeid. Disse læringsutbyttebeskrivelsene nr 21 og 22, må derfor flyttes fram og være på et høyere nivå. 
 
Angående ferdigheter 
 
FO Her må det særlig ryddes i språket. Bruken av begrepet «kan anvende» brukes gjennomgående, men bør i mange 
sammenhenger erstattes av andre og bedre formuleringer. 
 
Noen eksempler:  
I punkt 1. I stedet for «kan anvende kritisk refleksjon..» - «kan reflektere kritisk over egen fagforståelse» eventuelt «kan 
anvende kunnskap om kritisk refleksjon» 
I punkt 7 «kan anvende relasjoner, samtale og samhandling»- «Kan anvende kunnskap om relasjoner osv..» 
I punkt 11 «kan anvende kompetanse til å veilede,,,» - «kan veilede barn og unge osv…» 
 
FO mener at retningslinjene for barnevernspedutdanninga i større grad bør samsvare med sosionomer og vernepleier. Begge 
de utkastene framstår i formen mer ryddige, utfyllende og logiske.  
 
Angående krav til studiets oppbygging 
 
Her står det i tredje avsnitt at «bachelor i barnevern gir et godt grunnlag for å bygge videre til master i barnevern». FO mener 
at bachelor i barnevern også kvalifiserer for andre masterløp som for eksempel sosialt arbeid eller master i psykososialt arbeid 
for barn og unge. De bør derfor stå; 
 
«Bachelor i barnevern gir et godt grunnlag for å bygge videre til ulike master- og videreutdanninger» 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Interesseorganisasjon 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Norske Kveners Forbund - Ruijan Kveeniliitto 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  

o Kompetanse om nasjonale minoriteter mangler. 
I det norske samfunnet er det stor mangel på kunnskap om Norges fem nasjonale minoriteter, kvener, skogfinner, 
romani/tater, rom og jøder. I helse- og sosialfagene er kunnskap og forståelse for nasjonale minoriteters rettigheter, status og 
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utfordringer særdeles viktig. I møte med folkene i det som kan være sårbare situasjoner er det avgjørende med forståelse for 
kulturene og bakgrunnshistorien med holdninger folkegruppene har blitt utsatt for og også møter i dagens Norge.  
Norske Kveners Forbund foreslår følgende endringer/tillegg: 
 
Under Formål  
Tilføyelse i 4 avsnitt: 
• Kandidatenes sluttkompetanse skal være i tråd med gjeldende nasjonalt og internasjonalt lovverk og myndighetenes 
føringer på oppvekst- og barnevernområdet, herunder samiske og nasjonale minoriteters barns rettigheter til eget språk og 
kultur jf. FNs barnekonvensjon.  
 
Under Læringsutbyttebeskrivelser, Kunnskap 
Nytt punkt etter punkt 11: 
Har kunnskap om nasjonale minoriteters rettigheter, kunnskap om og forståelse for de nasjonale minoritetenes status og 
særlige forhold som angår nasjonale minoriteter med assimileringshistoriene som bakgrunn. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kommune 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Asker kommune 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sykepleierutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 5. Begrunn svaret 

o Etter vårt syn er de aller fleste relevante kompetanseområder dekket. Utfordringen er at ulike læresteder vektlegger temaer 
ulikt slik at resultatet kan bli at ikke alle studentene har god nok kunnskap om de viktigste temaene. Eksempelvis er det ikke 
tilstrekkelig «kjennskap» til rus, psykiatri og andre problemområder knyttet til psykisk helse. 
Høy turnover og sykmeldinger kan være en utfordring i barnevernstjenestene. Kunnskap om forebygging av 
sekundærtraumatisering bør derfor inngå i studiene. Enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere bør også nevnes særlig. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 7. Begrunn svaret 

o Retningslinjene for læringsutbytte bør sikre at barnevernspedagogene har tilstrekkelig kunnskap om barns rett til reell 
medvirkning i alle forhold som angår barnet. Å kunne foreta en tilfredsstillende vurdering av barnets best jf. 
barnekonvensjonen er grunnleggende. Videre er det viktig å sikre god kunnskap om hvordan forebygge atferd som fører til at 
barn blir utsatt for tvang. I tillegg er det viktig for familiens rettssikkerhet at vedtak og skriftlige dokumenter produsert av 
barnevernstjenesten er tydelige og forståelige for brukerne og andre. Trening i å analysere kompliserte saksforhold og skriving 
av ulike saksframstillinger er derfor viktig. 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 8 
• 9. Begrunn svaret 

o Etter vårt syn er retningslinjene for generelle. Det vises til kommentarene ovenfor. 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  

o Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet arbeider for tiden med å utvikle et felles kvalitetssystem for barnevernstjenestene. 
Dette må implementeres i utformingen av læringsutbyttet slik at det sikres at alle studenter har tilstrekkelig kjennskap om 
kvalitetssystemet. 
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I den grad de nyopprettede videreutdanningene innen barnevernfag som dekkes gjennom BLDs tilskuddsordning gjenspeiler 
hull i dagens barnevernspedagogutdanning, bør også de fem temaene i videreutdanningene (barnevernfaglig veiledning, 
barnevern i et minoritetsperspektiv, vurdering av barnets beste, juss i barnevernfaglig arbeid og relasjonskompetanse og 
samarbeid med barn og foreldre) implementeres i grunnutdanningen. 
Det vises for øvrig til kommentarene ovenfor. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Ja 
• 12. Begrunn svaret 

o Etter retningslinjene, skal praksisperioden være på 20-24 uker. Barnevernstjenesten i Asker er fornøyd med oppgis en 
minstetid for praksisperioden. Praksistiden bør ikke være kortere enn 20 uker. Beskrivelsen av hvilke praksissteder som kan 
være aktuelle bør imidlertid strammes inn. Praksis i barnehage, SFO el. er etter vårt syn ikke tilstrekkelig relevant. Det bør 
stilles krav til at den sammenhengende praksisperioden på minst 14 uker skal være i institusjon for utsatte barn og unge, i 
barnevernstiltak eller i kommunalt barnevern. 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 3 
• 14. Begrunn svaret 

o Barnevern er et meget bredt felt. Det er neppe mulig å tilegne seg dybde- og bredde kunnskap på alle de feltene der det er 
behov for kunnskap på et slikt nivå, i løpet av tre år. Dersom grunnutdanningen fortsatt skal være treårig, er det viktig at alle 
studentene tilegner seg kunnskap og ferdigheter innenfor bestemte kjerneområder. 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Det er viktig at lærestedene også bruker andre metoder enn forelesninger/tradisjonell klasseromsundervisning. En del 

ferdigheter kan studentene ikke lese seg til, men må øve på. Dette gjelder for eksempel kommunikasjon/gjennomføring av 
samtaler med foreldre og barn. Rollespill el. kan da være aktuelle metoder for læring. 
Mange barnevernssaker kan være kompliserte og berøre involverte barnevernspedagoger sterkt. Å ha ansvaret for en 
barnevernssak kan føles tungt. Det er viktig at utdanningen gir studentene verktøy til å håndtere dette. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Høgskolen Innlandet 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 5. Begrunn svaret 

o Det er vanskelig å si hva fremtidens kompetansebehov i barnevernet vil være, men retningslinjen er såpass generelle og 
dekker store kunnskapsområder, slik at justeringer bør være mulig innenfor den rammen den gir.  
Det vil likevel være viktig å evaluere retningslinjen. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 7. Begrunn svaret 

o Se forrige punkt 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 6 
• 9. Begrunn svaret 

o Retningslinjen er svært generell, og vil derfor gi muligheter for stor grad av lokal tilpasning.  
Fordi den er såpass generell, er det en risiko for at det vil bli større ulikheter mellom utdanningene, i og med at for eksempel 
vektinga av ulike områder nå er tatt bort. Økt ulikhet i utdanningene kan bli problematisk dersom en retningslinje kan tolkes 
ulikt og derved ikke sikrer at studentene går ut med samme kompetanse uavhengig av hvor man studerer.  
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De føringer og krav en retningslinje gir, gir krav til rammebetingelsene ved den enkelte utdanningsinstitusjon. Det er 
usikkerhet rundt hvorvidt retningslinjen ivaretar dette. 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
o Ja 

• 12. Begrunn svaret 
o Retningslinjen setter et minimumskrav på 20 uker, der 14 uker skal være sammenhengende og gjennomføres i siste halvdel.   

At en stor del av praksis skal være sammenhengende i siste del av studiet, synes vi er bra. 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o 4 

• 14. Begrunn svaret 
o Det er ikke mulig å ivareta helheten i retningslinjene innenfor rammene i et 3-årig bachelorløp.  

Læringsutbyttebeskrivelsene er omfattende og ambisiøse, noe vi synes er bra.  
Det er likevel uklart hvordan vi skal klare å ivareta dette innenfor et treårig bachelorløp. 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Hva menes med begrepet «barnevernfaglig»? Retningslinjen lister opp fire strekpunkter under pkt. fire om kunnskaper, uten 

at dette nødvendigvis er uttømmende. Det er, også internt i fagmiljøene ulik forståelse av hva begrepet barnevernfaglig betyr, 
noe også innspillene på høringskonferansen viste.  
Sosialpedagogikken savnes i retningslinjen. Vi oppfordrer til å ta opp i retningslinjene det som fremkom i notat fra 
profesjonsrådet som ble sendt inn i vinter, slik det også ble uttrykt på høringskonferansen i vår. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kommune 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Kristiansand kommune 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sykepleierutdanningen, 

Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 8 
• 9. Begrunn svaret 

o Retningslinjen kan fremstå som veldig bredt beskrevet hvor det enkelte kunnskapsområdet kan ha  
ulikt innhold.   
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Kan være en risiko for at det utvikles ulikt innhold i utdanningene mellom ulike  
utdanningsinstitusjoner.  

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
o Nei 

• 12. Begrunn svaret 
o Mener det bør vektlegges læringsutbytte på tverrfaglig samhandling i praksisperiode 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

• 14. Begrunn svaret 
o Vanskelig å svare på da det avhenger av I hvilken grad kandidatene skal fordype seg I de ulike  

kunnskapsområdene 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Felles innspill for alle retningslinjene 
Kristiansand kommune ser positivt på arbeidet og understreker viktigheten av å sikre at utvikling av  
utdanninger og kompetanse innrettes mot fremtidens tjenestebehov. Kristiansand kommune vil  
påpeke følgende områder som bør vektlegges i det videre arbeidet:   
Nasjonale retningslinjer definerer sammen med forskrift om felles rammeplan for helse- og  
sosialfagutdanninger de nasjonale rammene for helse- og sosialfagutdanningene. Felles  
læringsutbytte for alle utdanningene fremkommer i forskriftens § 2. Dette er kunnskapsområder som  
er definert som særs viktige da det er valgt å legge disse til forskrift og ikke i den enkelte  
retningslinje. Det er kunnskapsområder som er sentrale at kandidatene har når de er ferdige med  
bachelor. Det er veldig ulikt hvordan disse læringsutbyttene er omtalt og behandlet i den enkelte  
retningslinje. Det gjør det vanskelig å få en helhetlig forståelse av forskrift og retningslinjene som et  
felles rammeverk for utdanningene. Det som ikke er ønskelig er at de enkelte fagutdanningene på  
tvers av institusjoner legger ulik vekt på disse kunnskapsområdene som skal være felles for alle helse-  
og sosialutdanningene og som er viktig kompetansebehov i tjenestene fremover.   
Det anbefales at læringsutbyttene som ligger til forskrift omtales enhetlig og systematisk i  
retningslinjene for å utdype og tydeliggjøre kunnskap og ferdigheter som er viktige for den  
enkelte profesjon i forhold til det felles kunnskapsområder.  
Nasjonale føringer peker på at fremtidens helse og sosialtjenester vil ha fokus på tidlig innsats,  
forebygging og rehabilitering. En sentral føring er rundskriv (1-5/2017) om at kommunene anbefales  
å utrede rehabiliteringsbehov og rehabiliterings-potensiale før det iverksettes tiltak som  
kompenserer for tap av funksjonsevne.   
Et mål for tjenestene vil være å sikre at tiltakene tar utgangspunkt i brukerens egne mål og ressurser.  
Det innebærer et kompetansebehov om brukerstyrte endringsprosesser og kunnskap om metoder  
for å fremme mestring og rehabilitering som en integrert del av pasient/brukerforløp. Det er  
varierende hvordan dette vektlegges i den enkelte retningslinje.   
Det anbefales at det innarbeides læringsutbytte i retningslinjene på at kandidatene skal ha  
forståelse for:  
 sitt bidrag i tverrprofesjonell samhandling som bidrar til helhetlige og koordinerte  
tjenester.  
 hvordan tilrettelegge for å fremme mestring og rehabilitering som en integrert del  
av et forløp.  
Kristiansand kommune har i tidligere høringer gitt innspill på forbedringsforslag knyttet til praksis,  
hvor tverrfaglige praksisperioder for studenter fra ulike utdanninger har vært fremmet for å få til  
bedre samhandling på tvers av profesjonene. Kandidatenes kunnskap og ferdigheter på tverrfaglig  
samhandling anses som viktig for å sikre helhetlig og koordinerte tjenester til personer med store og  
sammensatte behov. Tilbakemeldinger fra brukere er at de ulike helse- og sosialtjenestene oppleves  
som fragmenterte og lite koordinerte. Kompleksiteten og endringer i brukernes behov som følge av  
utvikling i demografi og ansvar og oppgavefordeling mellom kommunehelse- og  
spesialisthelsetjeneste vil stille større krav til samhandling og tverrfaglighet i tjenestene fremover.  
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Det fremgår av forskrift at retningslinjene også kan stille krav til praksisdelen av utdanningene. Alle  
utdanninger som er sentrale i tverrfaglig samhand 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Annet 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp - Selvhjelp Norge 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 3 

• 5. Begrunn svaret 
o Det er i kapitel om formål for utdannelsen beskrevet at barnevernpedagog utdanningen bygger på forskning og 

erfaringsbasert kunnskap. Det er ikke i senere læringsutbytte målene beskrevet hvordan studentene kan knytte dette sammen 
for å styrke egen tjeneste. 
 
Kan anvende erfaringsbasert kunnskap å se på det som en viktig informasjon  i arbeidet mellom hjelper og bruker av tjenester. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 7. Begrunn svaret 

o Nye og komplekse problemer må møtes med nytenkning. Selvorganisert selvhjelp er en tilvekst i arbeidet for å utvikle 
velferdssamfunnet, og løfte det helsefremmede, forebyggende og rehabiliterende arbeidet studentene skal lære om 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 10 
• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  

o Det er gjennomgående en mangel i høringsutkastet at studentene ikke får tilført kunnskap om hvordan anvende erfarinsbasert 
kunnskap. Det er en viktig kunnskap for å fremme folks egne ressurser for å mestre eget liv bedre. Dette kan gjøres ved å 
supplere kunnskapen til studentene ved å ta selvorganisert selvhjelp inn i læringsutbyttebeskrivelsen.  
Eksempelvis: 
Studentene har bred kunnskap om selvorganisert selvhjelp, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder for å 
fremme folks egne ressurser. Kunnskap om forskning og utviklingsarbeid knyttet til erfaringsbasert kunnskap 
 
Ferdigheter: Kan anvende kunnskap og kompetanse om selvorganisert selvhjelp på praktiske og teoretiske problemstillinger.  
Samtale og samhandle på en måte som fremmer iboende ressurser. 
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Generell kompetanse: har innsikt i betydningen av kunnskap om selvorganisert selvhjelp. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Vet ikke 
• 12. Begrunn svaret 

o Selvhjelp Norge er ikke en utdanningsinstitusjon 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o Vet ikke 

• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kommune 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Haugesund kommune. barnverntjenesten 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Sosionomutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 5. Begrunn svaret 

o syens det ser dekkende ut, særlig fokus på samtale med barn er kommet tydelig fram 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 4 

• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  

o Usikker på om ferdigheter ifht samtaler med barn (dvs gjennom øving og veiledning)  er mulig å få til. 
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
o Ja 

• 12. Begrunn svaret 
o Fra vårt arbeidssted kan vi tilby den type opplæring og erfaring som beskrives som ønskelig i beskrivelsen. Men vi vet jo at det 

er vanskelig å få tilstrekkelig praksisplasser som tilbys. 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o Vet ikke 

• 14. Begrunn svaret 
o Det ser omfattende ut.... 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Privatperson 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Linda Siem, Stranda kommune 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen 
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• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 5 
• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 5 

• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 7 
• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
o Ja 

• 12. Begrunn svaret 
o Kan være mer fokus på bevissthet rundt relasjonskompetanse, viktigheten av å skrive faglige vurderinger og hvorfor det er 

viktig med evalueringer og hvordan det kan gjøres. 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o 3 

• 14. Begrunn svaret 
o Man trenger mer praksis. Og om man skal kunne bli god på selvevaluering i forhold til hvordan man er i relasjon til andre, 

hvordan man tolker og forstår andre, hvordan man vurderer ulike forhold i andre sine liv, så blir 3 år hvor man er raskt innom 
ALT (barnevern, flyktning, tiltak, miljøterapi osv osv) for lite. Hva med et 4. år med spesialisering? 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Kravene øker, ressursene minker. Skal mennesker orke å begi seg inn i en sånn type utdanning som ender opp i et så rått type 

arbeid, er det en fordel om det er positive utsikter for årslønner som er verdt strevet. Per i dag er forskjellene for store, til og 
med mellom barnevernspedagoger og barnehagelærere (for eksempel). Barnevernspedagogene står i tøffe kamper, slitasjen 
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er stor, annerkjennelsen og takknemlighet for arbeidet vi gjør er minimal. Og dette til tross for at vi jobber med å ivareta de 
svakest stilte mennesker i landet. Og det er ikke alle som tror de får sin takk i himmelen... 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF) 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Akershus universitetssykehus 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Radiografutdanningen, 

Sosionomutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Ahus støtter innspill innsendt fra Helse Sør-Øst 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF) 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Oslo universitetssykehus HF. 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 5. Begrunn svaret 

o Oslo universitetssykehus sender inn eget høringssvar, men stiller seg bak det som kommer fra Helse Sør-Øst.  
 
Se besvarelse på spørsmål 1 og 2 i sammenheng. 
Retningslinjen synes i hovedsak å ivareta barnevernspedagoger i sykehuset sitt kompetansebehov, hvor det å kunne 
identifisere behov og igangsette tiltak ses som et av mest sentrale kunnskapsområdene. Det er likevel noen områder som bør 
styrkes som fremkommer videre i høringssvaret. 
Formålet med utdanningen, slik det beskrives i retningslinjen, dekker en god bredde av det barnevernsfaglige arbeidet. Det er 
bra at retningslinjen fokuserer på læring og mestring hos utsatte barn og unge, men OUS savner det helhetlige fokuset, hvor 
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også forebygging vektlegges tungt.  OUS savner videre læringsutbyttebeskrivelser om sorg- og krisereaksjoner, håndtering av 
affeksjon/sinne/aggresjon, samt kompetanse til å tåle å stå i situasjoner som er vanskelige. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 7. Begrunn svaret 

o Se besvarelse under spm 1. Retningslinjen vekter ulikt det som bør betegnes som kjernekompetansen til en 
barnevernspedagog, sett fra spesialisthelsetjenestens og brukernes behov.  
Ved for eksempel punkt 21 så skal kandidaten «ha kjennskap til rus, psykiatri og andre problemområder knyttet til psykisk 
helse». I en sykehussammenheng er det nødvendig at kandidaten har bred kunnskap om rus og psykisk helse hos barn og 
unges pårørende, både i et forebyggings- og et behandlingsperspektiv.  
Videre er det ønskelig med styrket kunnskap om hvordan barnevernspedagogen kan legge til rette for læring, mestring og 
medvirkning hos barn og unge med helseutfordringer.  
Det er også viktig å ha fokus på kunnskap om lovverk og metoder for å ivareta barn/ søken som pårørende og barn som 
etterlatte, samt kunnskap om overgangen fra barn til voksen. 
Retningslinjen har et gjennomgående manglende fokus på forebygging, som må styrkes. 
 
Kunnskap 3; må kvalitetssikres at i læringsutbyttet «har bred kunnskap om vurdering og forståelse av barns beste og barns 
rettigheter» også inkluderer retten som barn / søsken som pårørende og barn/ungdom har som etterlatte. 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 4 
• 9. Begrunn svaret 

o Det er uklart hvor standardiserte utdanningene kommer til å bli på grunnlag av denne retningslinjen. Det ligger en vekting i 
begrepsbruken (taksonomien), men så lenge det ikke er knyttet studiepoeng til emner er det vanskelig å vite hvordan dette 
slår ut. Vi er klar over at det lå utenfor mandatet til arbeidsgruppen, men velger likevel å kommentere det.  
 
For å oppnå relativt like utdanninger på landsbasis, er det viktig at det etableres en varig struktur for samarbeid, hvor 
«tjenestene» og UH sektoren er likeverdig representert også på fag-/programplannivået (nivået under retningslinjen). Dette 
bør presiseres i retningslinjen. Et forslag er å etablere et fora under den nasjonale arbeidsgruppen som er likeverdig 
sammensatt mellom tjenestene og UH sektoren. Denne gruppen må ha et mandat som sikrer samarbeid mellom 
utdanningsinstitusjonene på programplannivået.  Alternativt må tjenestene representeres i større grad i det eksisterende 
«profesjonsrådet» som nå heter «nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen barnevern». 
Forutsatt videre samarbeid på program-/fagplannivået, synes retningslinjen å ha et passe detaljeringsnivå. 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o Se besvarelse til spørsmål 1 og 2. 

 
Det merkes at sosialpedagogikk er tatt ut fra retningslinjen, men erstattet med begrepet barnevernfaglig. Dette synes 
problematisk, da barnevernfaglig ikke er et begrep per dags dato med konkret innhold. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Ja 
• 12. Begrunn svaret 

o Delen om praksisstudiet fremstår som relevant og gjennomførbar, men det er liten sammenheng mellom hva som beskrives i 
forskriften når det gjelder krav til UH ansattes rolle i praksisfeltet opp mot retningslinjen for barnevernspedagogutdanningen.  
 
I forskriften står det at «lærer skal være oppdatert i praksisstedets problemstillinger og sikre kontinuitet, sammenheng og 
progresjon i studiet». I retningslinjen står det «utdanningsinstitusjonen har ansvar for å organisere praksis i samarbeid med 
praksisfeltet». Det forventes at forskriften er førende, men dette poengteres likevel: Ut fra retningslinjens beskrivelse har ikke 
lærer annen rolle enn å organisere praksis; det er ingen faglig oppfølging. Dette er ikke tilfredsstillende. For studenters læring 
er det viktig å bygge bro mellom teori og praksis; her har UH ansatte en viktig rolle.  
Det kan ikke være opp til det enkelte helseforetak og den enkelte utdanningsinstitusjon å fremforhandle løsninger på UH 
ansattes tilstedeværelse og rolle i praksisfeltet. OUS ønsker at det utarbeides nasjonale maler for samarbeidsavtaler hvor 
blant annet utdanningsinstitusjonenes ansvar for oppfølgingen av studenter i praksis operasjonaliseres, basert på beskrivelsen 
i forskriften.  
I forskriften står det at «praksisveileder skal ha relevant faglig kunnskap og bør som hovedregel ha formell 
veiledningskompetanse».  OUS har tidligere gitt innspill på at veilederkompetanse må innlemmes i allerede eksisterende 
utdanningsløp.  
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Når det er sagt, mener OUS at hver student må ha mer veiledning enn en midtveissamtale. Dette synes å være et svakt krav til 
praksisveiledere, UH ansatte og praksissted. Retningslinjen bør legge til grunn at praksisveileder og student skal ha individuell 
veiledning ukentlig. Praksisstudiene er en «læringsmetode» for å knytte teori til praksis og praksis til teori. 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 4 
• 14. Begrunn svaret 

o Retningslinjen er omfattende og inkluderer mange kunnskapsområder som er relevant for den barnevernfaglige utøvelsen.  Vi 
mener omfanget av retningslinjen er gjennomførbar i rammen av et 3 års løp- med hjelp av en god oppbygning og 
strukturering, også med de ekstra innspillene som OUS har kommet med. 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Ferdigheter punkt 16; kommunikasjon; bør praktisere 

aldersrelatert kommunikasjon med barn og unge, videre bør det trenes på bruk av tolk. 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Universitetet i Stavanger, Institutt for sosialfag 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 2 
• 5. Begrunn svaret 

o Vi forutsetter at tjenestebegrepet omfatter alle arenaer hvor barnevernfaglig kunnskap og kompetanse anvendes, ikke bare 
barneverntjenesten. Retningslinjene dekker de fleste områder, men vi forventer at tjenestene vil mene at 
barnevernspedagogutdanningen bør ha et enda tydeligere fokus på forebygging og normalitet, på barnet som subjekt og 
fremmedkulturell kompetanse. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 2 
• 7. Begrunn svaret 

o Barnevern er et bredt felt og barnevernspedagogens kompetanse bør speile dette. Barn, unge og deres familier også har bruk 
for god kompetanse på andre tjenestefelt enn barneverntjenester. Dette gjelder i stor grad forebyggende og tidlig innsats for 
at barn, unge og deres familier. Det er viktig med gode og kompetente hjelpetilbud også før kompleksiteten i utfordringene 
blir så store at det er nødvendig med tiltak fra barneverntjenesten. Vi mener at barn og unge i aller høyeste grad har behov for 
å møte kompetente profesjonelle på alle arenaer hvor de oppholder seg, det være barnehage, skole og fritidsarenaen, så vel 
som i barneverntjenester, andre deler av spesialisthelsetjenestene, eller i institusjoner. 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 2 
• 9. Begrunn svaret 

o Etter vår oppfatning er retningslinjene altfor omfattende i omfang, og med et altfor høyt detaljeringsnivå. De bør reduseres i 
antall og endres til læringsutbyttebeskrivelser på programnivå og ikke som foreliggende på emnenivå.  
Utdanningsinstitusjonenes handlingsrom og autonomi vil, på både kort og lang sikt, være minimalt dersom foreliggende 
forslag innføres. 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o Primært er vi av den oppfatning at retningslinjene må reduseres, ikke utvides ytterligere. Subsidiært, dersom nåværende 

detaljeringsnivå opprettholdes, bør det legges mer vekt på følgende: Forebyggingsaspektet, normalitetsaspektet, barnet som 
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subjekt, fremmedkulturell kompetanse. Sosialpedagogikk som barnevernspedagogutdanningens hovedfundament bør også 
fremkomme tydeligere. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Ja 
• 12. Begrunn svaret 

o Det er gitt tilstrekkelig fleksibilitet i omfang og i beskrivelsen av hvilke praksissteder som kan være aktuelle. 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o 4 

• 14. Begrunn svaret 
o Momentene som er skrevet inn i foreliggende forslag til retningslinjer er i seg selv både gode og i all hovedsak 

gjennomførbare. Vi mener likevel at mange av dem hører hjemme som læringsutbyttebeskrivelser på studieplannivå, enten i 
programbeskrivelsen eller emnebeskrivelsene. Retningslinjene må være mindre detaljerte, jfr svar under andre punkter. 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Retningslinjenes innhold og utforming må koordineres bedre med tilstøtende faglige utdanninger, som sosialt arbeid og 

vernepleie. Det er for stor variasjon i måten de foreliggende utkastene er utformet på, og arbeidsdelingen mellom 
utdanningene bør klargjøres.  
Videre konstaterer vi at retningslinjene repliserer føringer som allerede er gitt i lover og forskrifter, noe vi finner unødvendig.  
Vi vil også bemerke vi savner en tydeligere vektlegging av sosialpedagogikk som faglig hovedtilnærming i 
barnevernspedagogutdanningen. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Brukerorganisasjon 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Unge funksjonshemmede 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o Vet ikke 

• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 4 

• 7. Begrunn svaret 
o Unge funksjonshemmede er glade for at retningslinjene omtaler inkludering, ikke-diskriminering og likestilling. Det er også 

svært positivt at etniske minoriteter blir omtalt som særskilt diskrimineringsgrunnlag. Allikevel undrer vi oss over at nedsatt 
funksjonsevne ikke omtales i retningslinjene. Vi ber om at dette tas inn. 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  

o Unge funksjonshemmede mener det er liten omtale av ungdoms særskilte behov, og barnevernpedagogers ungdomsfaglige 
kompetanse. Barn og unge omtales under et, men det er store forskjeller i hvordan man tilnærmer seg barn, og hvordan man 
tilnærmer seg ungdom. Ungdom befinner seg i en spesiell livssituasjon som gjør at de har behov som skiller seg fra både barn 
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og voksne. Det er viktig at barnevernspedagoger har særskilt kompetanse på det å snakke med ungdom, og kunne sette seg 
inn i deres perspektiv og livssituasjon. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Vet ikke 
• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o Vet ikke 

• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Interesseorganisasjon 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Norsk Førstehjelpsråd 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o Vet ikke 

• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o Vet ikke 

• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  

o Førstehjelp og hjerte-lungeredning med hjertestarter 
Førstehjelpsrådet mener det er viktig at alle helse- og sosialutdanninger har minimumsferdigheter innen førstehjelp og hjerte-
lungeredning, da alle yrkesgrupper møter mennesker som er i ytterst vanskelige situasjoner. Noen av yrkesgruppene er også 
selv risikoutsatte. Førstehjelpskompetansekrav er også i henhold til NOU Først og fremst og den Helsedirektorat ledede 
førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv.  
Med bakgrunn i dette mener vi at yrkesgruppene må ha førstehjelpskompetansenivå tilsvarende Norsk Grunnkurs Førstehjelp 
(NGF) eller høyere nivå, samt hjerte-lungeredning med hjertestarter. Yrkesgrupper med et spesielt ansvar for barn bør også ha 
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som minimum tilsvarende Norsk Grunnkurs Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (NGFB). Vi mener også at 
kompetansemålene om denne tematikken bør tilstrebes å ha lik ordlyd på tvers av retningslinjene. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Vet ikke 
• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o Vet ikke 

• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o UiT, Institutt for barnevern og sosialt arbeid 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 5. Begrunn svaret 

o Retningslinjene favner de kompetanseområdene vi i dag kjenner og som vi mener også kommer til å bli viktige i fremtiden. I et 
globalt perspektiv nevnes kjennskap til FNs barnekonvensjon, men ikke FNs bærekraftsmål. Det er nærliggende å måtte mene 
at etter hvert som vi tar inn over oss disse bærekreftsmålene vil også barnvernspedagogens kompetansebehov måtte utvikle 
seg og innrette seg mot ivaretakelse av utsatte barn og unge og deres familier i denne konteksten. 
Slik retningslinjene er utformet i dag fremkommer flere kompetanseområder som er godt ivaretatt gjennom lubbene. Det 
fremkommer likevel ikke at utdanningen bygger på et eget fagverdigrunnlag eller en faglig plattform som vil kunne virke som 
en overbygning eller et utgangspunkt for den barnevernfaglige tenkningen. Det ville være naturlig at man allerede i 
utformingen av utdanningens formål styrer utdanningen inn mot sosialpedagogikkens tankesett slik at man klart definerer 
utdannelsens kontekst bort fra pedagogenes spesialpedagogikk og/eller helsearbeiderens diagnostiske utgangspunkt. Dette er 
en så vidt alvorlig mangel ved retningslinjene at vi vanskelig kan gi den mer enn 4. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 7. Begrunn svaret 

o Vi vet at de neste 30 årene vil gi store endringer i vårt levesett. FN fastslår at vi vil bli flere mennesker med større konkurranse 
om mat, rent vann, ren luft og krav til mindre forbruk. Vi vil se folkevandringer, integreringsutfordringer og ny teknologi som 
vil medføre at flere barn og unge overlever vanskelige fysiske og psykiske utgangspunkt. Dette vil stille store krav til 
barnevernpedagogenes evne til å kunne oppdatere sin kunnskap, evne til nytenking og kunnskap om innovasjonsprosesser. 
Retningslinjene bør i sterkere grad sørge for at våre neste barnevernpedagoger vet hvordan kunnskap blir til slik at de lettere 
vil kunne flytte seg innen egen kompetanse. Ville innføring av ex phil i grunnutdanningen kunne gi en slik forankring? 
Karakteren 4 gis da vi ikke mener retningslinjene har gått langt nok i å ta inn over seg dette. 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 8 
• 9. Begrunn svaret 

o Retningslinjene er svært generelle. Karakter 8. Med disse retningslinjene vil vi over tid utvikle svært forskjellige utdanninger 
ved de forskjellige utdanningsinstitusjonene. Dette vil gi mulighet for stor autonomi, spesialisering, høy kompetanse på de 
områdene institusjonene selv mener er viktig. Det vil da i tilsvarende liten grad sørge for en forutsigbar og standardisert 
utdanning på landsbasis. 
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Det er gode argumenter for å beholde dem slik. Stor autonomi er selvfølgelig enkelt for den enkelte institusjon. For landet 
som helhet vil dette medføre en yrkesgruppe som på sikt vil fremstå med en uoversiktlig helhetlig kompetanse. 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o Se under svaret på fremtidig kompetanse. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Ja 
• 12. Begrunn svaret 

o Det fremkommer i retningslinjene at det er utdanningsinstitusjonenes ansvar å organisere praksis i samarbeid med 
praksisfeltet. I dag er det slik at relevante praksisplasser ikke nødvendigvis forefinnes til alle våre studenter i umiddelbar 
nærhet til utdanningsinstitusjonen. Det er heller ingen pålagt plikt for relevante praksisplasser å motta studenter. 
Retningslinjenes beskrivelse av praksis er hensiktsmessig, men gir ingen større gjennomføringsmulighet for den enkelte 
utdanningsinstitusjon enn i dag. 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 3 
• 14. Begrunn svaret 

o Temaene er gjennomførbare.  
Dybden i de enkelte temaene vil derimot bli mangelfulle når vi ønsker en så bred kompetansesammensetning. Den helhetlige 
fagverdiforståelsen gjennom en sosialpedagogisk metodikk vil nettopp kunne kompensere for dette. 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kommune 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Sandnes kommune 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sosionomutdanningen, 

Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 5 

• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 5 

• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  

o Studentene bør i løpet av studietid få kompetanse relatert til brukerinvolvering og håndtering av tilbakemelding fra brukere 
basert på deres erfaring som tjenestemottakere. Kompetanse på dette området bør gi studentene ferdigheter til å kunne 
arbeide systematisk og metodisk med brukerinvolvering. Videre bør studiestedet og praksisområdet tilstrebe en kultur som 
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imøtekommer og aktivt benytter brukeres tilbakemelding, for å bidra til at studentene i økende grad gjennom studiet erverver 
kompetanse og etisk reflekterer rundt brukerinvolvering. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Høgskulen på Vestlandet 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 4 

• 5. Begrunn svaret 
o Stort sett ok, men manglar eit læringsutbytte under ferdigheiter som knyter seg til det å skrive dokument i klientarbeid. For 

eksempel: kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser barnets beste. 
 
I læringsutbytta under kunnskap er det i liten grad lagt vekt på behovet for kunnskap om strukturelle forholds betydning for 
barn og unges oppvekstvilkår, og kanskje spesielt betydningen av å vere bevisst maktforhold og strukturar som kan bidrar til 
avmakt barn. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 7. Begrunn svaret 

o Stort sett ok, men retningslinjene bør ha med eit punkt som får fram at utdanninga gjev ferdigheiter i korleis involvere 
brukarar av barnevernstenester på kollektivt nivå. 
Eks: kan samarbeide med barn, unge og deira familiar for å utvikle kvaliteten i tenestetilbodet. 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 5 
• 9. Begrunn svaret 

o På ei side er retningslinjene for detaljerte i den forstand at det blir for mange læringsutbytte. Fleire av læringsutbytta burde i 
staden vore knytt til emnenivået, for eksempel  
Under kunnskap: 
- Underpunkta/strekpunkta på 4 
- 20 (dette står nevnt i felles retningslinjer for alle helse- og sosialfaglege utdanningar - og kan konkretiserast på 
emnenivå kva/korleis arbeidsinkludering blir tematisert slik at det blir relevant for barnevernspedagogar)  
Under ferdigheiter: 
- 7 (dette blir dekka av andre punkt) 
- 8 og 9 kan slåast saman 
- 13-15 (dette er knytt til arbeid i barnevernstenesta og kan tematiserast under eit emne, ev slåast saman og lage ein 
meir generell LUB for arbeid i barnevernstenesta) 
Under generell kompetanse: 
- 3 (dette blir dekka under 11 på kunnskap) 
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På ei anna side er det nokre område som bør standardiserast nasjonalt, for eksempel juss. Kan det på same måte som praksis 
bli stilt krav til omfang på jussen/juridisk metode? 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o Dette er kommentert i svara over 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Nei 
• 12. Begrunn svaret 

o I teksten blir det uklart om dei to siste (av fem) avsnitta gjeld kravspesifikasjon til heile praksisperioden eller berre dei 14 
vekene som gjeld samanhengande praksis. Dette må tydeleggjerast. Vil det vere krav til individuell oppfølging og rettleiing ved 
all type praksis, viss ein deler praksis opp i fleire periodar? Kan det tolkast slik at det er tilstrekkelig med ein praksisperiode 
berre den er til saman 20 veker?  
 
Svaret på dette vil ha betydning for kor gjennomførbart dette er. Det vil vere store ressursmessige, administrative og praktiske 
utfordringar knytt til å gjennomføre to praksisperiodar med omfattande individuell oppfølging. Fagleg sett vil det på ei anna 
side auke kvaliteten på utdanninga å gjenomføre ei slik endring, men det vil vere ei problemstilling for institusjonen om det er 
praktisk gjennomførbart (ifht å få tak i praksisplassar) 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 3 
• 14. Begrunn svaret 

o I all hovudsak er retningslinjene i tråd med slik me har lagt opp vår barnevernsutdanning i dag, bortsett frå det som gjeld 
praksis. Dette er kommentert i svaret over. 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Det språklege er svakt, og må jobbast med, feks ferdighetsmål 4 (kan anvende relasjoner…) 

 
Eller  13-15: trengs det anvende kunnskap for å…i staden for – «kan iverksette og evaluere hensiktsmessige tiltak» 
 
Det er uklart nivå på LUBane- og kunnskap og ferdigheiter blir blanda. Det kan verke som om det som står under kunnskap blir 
direkte omgjort til ein ferdigheit ved at ein skal anvende kunnskapen (for eksempel under kunnskap 7: ha kunnskap om 
konvensjon, lov forskrift blir til ein ferdigheit 5 kan anvende kunnskap om..osv. Vårt spørsmål: Anvnde til kva/i kva 
situasjonar?). Det bør vere eit tydelegare skilje mellom kva kunnskap ein bør få, og kva konkrete ferdigheiter som trengs i 
forhold til dei arbeidsoppgåvene som skal gjerast. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Privatperson 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Lene Yvonne Lisæth 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 5. Begrunn svaret 

o Jeg tenker det er viktig å ha et større fokus på psykisk helse i barnevernfaglig arbeid, hvordan kartlegge og møte barn med 
psykiske vansker, enten som medfødte vansker eller vansker som kommer i kjølvannet av uheldige samspillsmønstre i familien 
eller overgrep, omsorgssvikt og vold. Samt større fokus på miljøterapeutisk arbeid med barn og unge både på institusjon og i 
hjemmet, slik som retningslinjene er nå, er det veldig stort fokus på barnevernfaglig arbeid som gjøres i barneverntjenestene.  
 
Jeg tenker det er viktig å ha et fokus på avvikshåndtering, hvordan dette skal oppdages, håndteres og meldes. Det samme 
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gjelder for barns rettigheter i forhold til ikke å bli utsatt for tvang, herunder å ha kunnskap om rettighetsforskriften og 
håndtering og melding om tvang. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 7. Begrunn svaret 

o jeg tenker det er viktig at barnevernpedagoger har mer kompetanse på psykisk helse både for barn og unge, men også som 
pårørende til psykisk syke foreldre, både for å kunne identifisere problemstillinger og vurdere barnets omsorgssituasjon 
bedre, og også kunne jobbe miljøterapeutisk med barn med psykiske vansker på institusjon eller andre arenaer som skole o.l. 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 8 
• 9. Begrunn svaret 

o Retningslinjene er veldig generelle, og vil gi utdanningsinstitusjonene stor mulighet for autonomi. 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
o Ja 

• 12. Begrunn svaret 
o Beskrivelsen er veldig generell, og gir den enkelte institusjon stort spillerom. 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 2 
• 14. Begrunn svaret 

o retningslinjen er så generell at det gir den enkelte institusjon stort spillerom på hvor mye en går inn på de ulike temaene 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kommune 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Trondheim kommune 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sosionomutdanningen, 

Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 4 

• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 4 

• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 6 
• 9. Begrunn svaret 

o Kunnskap om saksbehandling bør presiseres fordi mange av disse studentene rekrutteres som saksbehandlere i barnevernet 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
o Ja 

• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o 3 
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• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Ferdige kandidater har generelt for liten kunnskap om rettsregler, rettigheter, plikter og basic saksbehandling 
Kunnskapsområder og læringsutbyttebeskrivelser skal være felles for alle utdanningene. Det kommer tydelig fram fra 
forslagene til retningslinjer at de er utarbeidet uten sammenheng. Dette fremmer ikke felles språk. Felles språk er nødvendig 
for tverrprofesjonelt samarbeid og røste helse- og sosialtjenester til store endringer i nær fremtid.  
Innen retningslinjene skal det ligge et fokus på innovasjon. Alle yrkesgruppene må ha en forståelse for det for å kunne takle 
store endringer i helse- og sosialtjenesten i nær fremtid. 
I retningslinjene bør det være fokus på helse- og sosialpersonells rolle i et samfunn med høyt kompetansenivå.  
Alle retningslinjene skulle ha samme krav til veiledere, det skal være en definisjon på veilederkompetanse. Universitetet og 
høyskole skal ha krav til å tilby veilederutdanning. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kommune 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Barneverntjenesten i Stavanger kommune 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Sosionomutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 2 
• 5. Begrunn svaret 

o Barneverntjenesten har behov for sosialarbeidere som har et bredere og tydeligere barneperspektiv både knyttet til rammene 
for sosialt arbeid, kunnskap om sosiale problemer og arbeid med sosiale problemer enn den nasjonale retningslinjen legger 
opp. Barneverntjenesten har forventninger om at utdanningsstedene tar opp i seg de faglige hovedtrendene som har preget 
praksisfeltet sitt arbeid de senere år. God praksisutøvelse for familiene som er i kontakt med barneverntjenesten vil i første 
rekke handle om et likeverdig, respektfylt og innlevende samarbeid mellom sosialarbeideren og de barna og foreldrene om er 
i kontakt med tjenesten. I retningslinjen er det lite vekt på kunnskap om og ferdigheter i å samarbeide med barn og foreldre. 
Forslaget viderefører i stor grad ideen om at det er mer tradisjonell fagkunnskap utdanningene skal løfte fram. Vi mener 
svaret er et annet. Det vises til nærmere utdyping under pkt 4. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 2 
• 7. Begrunn svaret 

o Det fagutviklingsarbeidet vår tjeneste har inngått i de senere år og samarbeid med både barn og unge som har tiltak fra vår 
tjeneste og voksne erfaringsformidlere gir oss et klart bilde av at de kvaliteter «brukerne» av våre tjenester ønsker vektlagt er 
de samme som vi etterlyser sterkere fokus på i utdanningene. Disse behovene er godt beskrevet gjennom anbefalingene i Mitt 
Liv. 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 6 
• 9. Begrunn svaret 

o Det er ønskelig at barnevernsutdanningene gir et relativt likeverdig tilbud. Forskjellene i dag er for store. Retningslinjene er 
relativt detaljerte og kunne med fordel blitt samlet i tema. Det er underlig at det er kun den samiske minoritet som nevnes i 
forhold til minoritetene i Norge. Selv om en urbefolkning er i en særskilt stilling burde det vært mer fokus på kunnskap om og 
møte med minoriteter generelt for en utdanning som skal være landsdekkende. 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o Under spørsmål 1 har vi framhevet behov for samarbeidskompetanse spesielt knyttet til samarbeid med barn og foreldre. 

Kunnskap om og en holdning til at barn og foreldres erfaringskompetanse er en viktig og likeverdig del av 
kunnskapsgrunnlaget er avgjørende for god praksis. Disse spørsmålene henger tett sammen. Mer enn 150 
barnevernstjenester har de siste to år deltatt i fagutviklingsarbeidet «Mitt Liv» sine ledernettverk, rundt i hele landet. Vi vil 
derfor med utgangspunkt i erfaringene fra dette prosjektet framheve følgende utdypingspunkter: 
a. Barnesyn og verdiforankring mangler 
Vi ser ikke at forslaget til retningslinjer for ny barnevernutdanning har inkludert den helt grunnleggende tilbakemeldingen fra 
barn og foreldre til barnevernet, om at profesjonalitet må ta utgangspunkt i at hver yrkesutøver har et barnesyn som ser på 
barn som kompetente og handlende subjekter i eget liv. Samtidig må yrkesutøvere ha et foreldresyn som ser på foreldre som 
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mennesker med mye kunnskap om livet sitt og at erfaringene deres kan prege det de sier og gjør. Hver yrkesutøver må også 
ha en verdiforankring i møte med barn og foreldre, som styrer samhandlingen med de som skal motta hjelpen.  
b. Utvidet kunnskapsgrunnlag mangler 
Vi ser heller ikke at forslaget har tatt opp i seg et utvidet kunnskapsgrunnlag, der kunnskap fra barn og foreldre har en sentral 
plass. I stedet videreføres opplæring til en teoretisk basert «ekspertrolle» - der barn og foreldres kunnskap ikke er nevnt som 
grunnleggende for kunnskapen utdanningen skal bygge på.   
c. Samarbeid med barn og foreldre som grunnleggende ferdighet, mangler 
I den grad det å samarbeide med barn og foreldre (brukere), er dette i retningslinjene beskrevet som en slags «teknikk», som å 
kunne «anvende relasjoner for medvirkning» eller «anvende kompetanse til å veilede barn». Formuleringene kan indikere at 
barnevernsarbeideren ses i en maktutøverrolle i stedet for en likeverdig samarbeidsrolle.  
Gjennom deltakelse i fagutviklingsprosjektet Mitt Liv har vi samlet oss om følgende definisjon på det å samarbeide med barn 
og foreldre, og vi ønsker at dette inkluderes i retningslinjene for utdanningen: 
1.   Sikre barnet får nok og nyttig informasjon  
2.   Sikre at barnet får beskrive trygt sine erfaringer og ønsker 
3.   Sikre at barnet får være med å bestemme 
4.   Sikre at barnet får være med å dokumentere 
5.   Sikre at barnet får gi tilbakemelding 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Ja 
• 12. Begrunn svaret 

o Innenfor rammen av en treårig utdanning er den det. Det bør vurderes virkemidler for å sikre gode praksisplasser. Spesielt 
viktig er praksis i kommunalt barnevern. 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 3 
• 14. Begrunn svaret 

o Med fornuftig tematisering, prioritering og en klargjøring av hva som ligger i å ha kunnskap om, hva som ligger i å ha 
kjennskap til og hva som ligger i å kunne anvende vil det la seg gjennomføre. Diskusjonen om en utvidelse og omlegging av 
barnevernsutdanningen er et mye mer omfattende spørsmål enn det denne høringen tillater. 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o I forslag til retningslinje under krav til studiets oppbygging vises det kun til at læringsarenaene skal utfylle hverandre uten å 

spesifisere hvilke læringsarenaer det vises til. 
Ferdighetstrening og prosessuell simuleringstrening er ikke med i forslaget og det er en stor mangel. Det anbefales å se til 
forslaget til retningslinje for sosionomutdanning på dette området.  
Ferdighetstrening må være obligatorisk i en barnevernutdanning. Retningslinjen bør også være tydelig på omfanget av 
ferdighetstreningen under studiet, dette for å sikre at ferdighetstrening og prosessuell simuleringstrening får den viktige 
plassen de skal ha. Personlig kompetanse har i større og større grad vist seg å være avgjørende for den ansattes mulighet til å 
utøve en god praksis over tid. I bunn for god kompetanse ligger innsikt i egne sårbarheter og styrker. En stor del av turn-over 
blant ferske sosialarbeidere er knyttet til at det blir for tungt for enkelte å håndtere de følelsesmessige belastningene arbeidet 
i barneverntjenesten innebærer. Grunnutdanningen må ha fokus på å ha læringsarenaer som gjør det mulig for studentene å 
bli kjent med seg selv. Praksisfeltet vil i framtiden i større grad være opptatt av hvem folk er, og rangere personlig egnethet 
vesentlig høyere enn hvilken forskningskompetanse studenten kan dokumentere. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sosionomutdanningen, 

Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 2 

• 5. Begrunn svaret 
o For at barnevernpedagoger skal bli utdannet til å danne fremtidige kompetansebehov er det nødvendig at utdanningen i 

større grad vektlegger kunnskap om rus- og avhengighet. Studentene bør derfor erverve seg nødvendige kunnskaper om det 
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biologiske, psykologiske og sosiale grunnlaget for utvikling av rus- og avhengighetslidelser. De skal også tilegne seg 
kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er knyttet til relevante undersøkelses-, behandlings- og rehabiliteringsmetoder. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 2 
• 7. Begrunn svaret 

o Bruk av rusmidler kan knyttes til en rekke skader og problemer. Verdens helseorganisasjon (WHO) 
uttrykker omfanget av alkohol- og narkotikaproblemer gjennom studien Global Burden of Diseases 
(2013). Stortinget har vedtatt en opptrappingsplan for rusfeltet (Prp15 S(2015-2016) hvor det konstanteres at det er behov for 
økt kompetanse om rus- og avhengighetslidelser hvor kunnskap for å nå barn og unge påpekes særlig. Læringsutbytte for 
fremtidens barnevernpedagoger kan derfor ikke begrenses til «kjennskap til rus» men bør forsterkes til kunnskaper, 
holdninger og ferdigheter om rus- og avhengighetslidelses. 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 9. Begrunn svaret 

o NK-TSB har ikke vurdert temaet inngående, men vil påpeke at for å nå politiske målsetninger om likeverdige helse- og 
sosialtjenester i hele landet er det nødvendig at alle landets fremtidige barnevernpedagoger får god kunnskap og ferdigheter i 
rus- og avhengighetsproblematikk. 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o fortsatt rus- og avhengighetstilstander tabubelagt for mange. Det er en rekke dilemmaer knyttet til brukere/pasienters 

selvbestemmelse versus destruktiv rusbruk og rusbruks konsekvenser for tredje part, særlig pårørende.  Barnevernpedagoger 
bør derfor ha både kunnskap og holdninger som gjenspeiler dette 
Nasjonal kompetansetjeneste TSB etterlyser generelt læringsaktiviteter som inkluderer brukerstemmen. 
Kunnskapsgrunnlaget består som kjent av forskningsbasert kunnskap, kliniker erfaringer og brukererfaringer. 
Barnevernpedagoger bør også delta i læringsaktiviteter hvor det er dialog med erfaringene/opplevelse fra en bredt 
sammensatt brukergruppe eksempelvis i dialog med bruker- og pårørende organisasjoner, tilbakemeldinger fra brukere av 
ulike helse- og sosialtjenester både på kommunalt, fylkeskommunalt og spesialisthelsetjenestenivå. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Ja 
• 12. Begrunn svaret 

o Barnevernpedagogers kompetanse blir brukt innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling særlig i behandlingstilbud rettet mot 
unge. For å sikre tilstrekkelig kompetanse hos barnevernpedagoger om rus- og avhengighetsproblemer ber vi om at praksis 
studiene spesifikt omtaler «rus og avhengighetsbehandling». 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o Vet ikke 
• 14. Begrunn svaret 

o Nasjonal kompetansetjeneste-TSB har ikke vurdert helheten i utdanningsløpet kun vårt kompetanseområde. 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Nord Universitet 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 5. Begrunn svaret 

o Framtidige kompetansebehov kyttes her til samfunnsendringer som vil utfordre og påvirke arbeidet med utsatte barn, unge og 
deres familier.  
Barnefattigdom er og vil fortsatt være et sosialt problem som berører i særlig grad barnevernet og andre velferdstjenester 
som har med barn og unge å gjøre. Å ha bred kunnskap om det å vokse opp i fattigdom, og å ha bred kunnskap om hvordan 
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fattigdom påvirker barns oppvekst og omsorgssituasjon er derfor sentralt for å møte brukerne med relevante tiltak, samt for å 
ivareta barns rettigheter. Dette må også inkludere kunnskap om hvordan barns og unges dagligliv og omsorgssituasjon arter 
seg forskjellig, ikke bare avhengig av klasse (fattigdom), men også kjønn, etnisitet og funksjonshemming (interseksjonalitet- et 
begrep som nå er implementert i norsk velferdspolitikk). Slik kunnskap synes dels underkommunisert, dels nedprioritert og 
dels fraværende i utkastet til retningslinje.  
Dette har også å gjøre med ferdigheter i å anvende kunnskapen som etterlyses ovenfor, og bør konkretiseres og gjøres 
eksplisitt både i punktet som omhandler kunnskap og ferdigheter. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 7. Begrunn svaret 

o Se begrunnelsen foran. 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 5 
• 9. Begrunn svaret 

o Retningslinjen viser god balanse mellom hensynet til lokal autonomi på institusjonsnivå og hensynet til nasjonal 
standardisering 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o Se p. 4) og 6) 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Ja 
• 12. Begrunn svaret 

o Retningslinjens forslag til praksisperioden(es) lengde og plassering i studieforløpet er gjennomførbart.  
Når det gjelder listen over type praksisplasser vil vi påpeke at også praksis i grunnskolen bør nevnes eksplisitt. Dette fordi 
grunnskolen er et felt der sosialarbeidere i større grad enn tidligere etableres som profesjon, og vi ser ingen grunn til at 
barnevernspedagoger skal utelates her. Formuleringen «andre tiltak rettet mot utsatte barn og unge» bør derfor erstattes 
med «velferdsstatlige felt som yter tjenester som griper inn i barns og unges livssituasjon» (jfr. kommentaren under «Andre 
høringsinnspill, Generelt»). 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 4 
• 14. Begrunn svaret 

o Spørsmålet berører avveiningen mellom hvilke kunnskaper og ferdigheter en kandidat med graden bachelor skal forventes å 
inneha etter endt utdanning, og hvilke som må forventes at tilegnes i senere feltpraksis. Generelt er retningslinjens omfang for 
stort. For eksempel: Under Ferdigheter, p. 3 foreslås at kandidaten «kan anvende kunnskap og kompetanse til å lede 
tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid og påvirke forhold som hemmer og fremmer slikt samarbeid».  
Lederoppgaver som her beskrevet kan det ikke forventes at bachelorutdanningen kan gi fullt ut. Det samme gjelder p. 6 «kan 
anvende kunnskapsbaserte metoder (…) til beste for barn og familier. Ferdigheter i metodeanvendelse, som for eksempel 
sosialt gruppearbeid, samfunnsarbeid eller evidensbaserte metoder som til enhver tid er i bruk i feltet, er ferdigheter som må 
oppøves over tid.    
Helhetlig vurdert vil vi argumentere for å utvide barnevernspedagogstudiet fra 3 til 5 år. 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Generelt 

Listen over hhv. kunnskapsområder og ferdigheter er ikke systematisert på noen måte, noe som bidrar til å gjøre innholdet 
uklart. Det savnes en beskrivelse av hvilke kunnskapsområder som det skal heftes hvilke ferdigheter til.  
«Kandidaten har særlig kompetanse til å løse oppgaver innen barnevernet og andre arenaer der barn og unge i en utsatt 
livssituasjon befinner seg» (jfr. Formål, 2. avsnitt). Kommentar: I retningslinjens tekst her brukes «arenaer». Å bruke 
«velferdsstatlige felt som yter tjenester som griper inn i barns og unges livssituasjon» anses som mer presist. 
Det vurderes som positivt at barnevernspedagogutdanningen ikke kun knyttes til feltet barnevern. Vi velger å tolke den siterte 
formuleringen vidt, slik at utdanningen kan anvendes i velferdsstatlige felt som yter tjenester som griper inn i barns og unges 
livssituasjon. Dette begrunnes i at barns og unges særlige situasjon bør synliggjøres i all tjenesteyting, slik at denne 
målgruppen ikke risikerer å bli oversett i felt som ikke har barn og unge som eksplisitt målgruppe (f.eks. i felt som 
inntektssikring (NAV), kommunal rus- og psykiatritjeneste, voksenpsykiatrien på spesialistnivå og kriminalomsorgen).  
Dette berører også hvilke forutsetninger som må være til stede for å gjøre det kommunale og statlige barnevernet som felt i 
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stand til å etablere gode samarbeidsrelasjoner til ansatte i andre felt, og til andre yrkesgrupper. Nødvendigheten av kunnskap 
om tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid og ferdigheter i å anvende den er godt beskrevet i retningslinjen. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o VID vitenskapelige høgskole 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 5. Begrunn svaret 

o Læringsutbyttene er særlig rettet mot saksbehandling i barneverntjenesten. Tradisjonelt har barnevernspedagogutdanningen 
også hatt stor vekt på miljøterapi både relatert til barnevernsinstitusjoner og skole, oppsøkende ungdomsarbeid, 
fritidsklubber osv. VID savner tydeligere læringsutbytter også på disse områdene. For eksempel kan læringsutbytte 10 om 
kunnskaper kan tydeliggjøres og utvides.  
 
Det er også grunn til å problematisere bruken av «bred kunnskap». «Bred kunnskap» forstås som overflatekunnskap og 
«kunnskap» som dybdekunnskap (jamfør presisering fra programgruppen for sosionomutdanningen). Med en slik forståelse 
må bruken av bred endres i en del læringsutbytter. Slik de er skrevet nå er de på et for lavt nivå. Det gjelder bl.a. 
læringsutbyttene 1-3 under kunnskaper. 
 
Barnevernspedagogutdanningen har et sentralt fokus rettet mot barn og deres livssituasjon. Det er viktig å ha fokus på barnet, 
samtidig er foreldre ofte sentrale i det å legge til rette for en god omsorgssituasjon for barn. VID savner særlig i introduksjonen 
formuleringer som også inkluderer foreldrene og forslår noen tilføyelser: 
 
Kandidaten har særlig kompetanse til å løse oppgaver innenfor barnevernet og andre arenaer hvor barn og unge og deres 
foreldre i en utsatt livssituasjon befinner seg.  
 
Barnevernspedagoger kan bidra i fag og tjenesteutvikling for utsatte barn og unge og deres foreldre. 
 
VID savner også læringsutbytte på ferdigheter som handler om samarbeid og foreslår: 
an samarbeide med barn, unge og deres foreldre i utsatte livssituasjoner. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 7. Begrunn svaret 

o Samme som under punkt 4 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 5 
• 9. Begrunn svaret 

o Retningslinjen inneholder mange læringsutbytter, presisjonsnivået varierer og noen kompetanseområder er for detaljerte 
med tanke på utdanningsinstitusjonenes autonomi. Nedenfor gis det noen eksempler på områder der det foreslås endring 
(det er strøket over det som foreslås tas ut, og forslag til ny tekst er skrevet inn 
 
Kunnskaper 
Foreslås tatt ut: 15. Kan oppdatere sin kunnskaper om teorier om hvordan organisasjoner fungerer 
Endre til: Har kunnskap om organisasjoners fungering 
Foreslås tatt ut: 16. Kan oppdatere sin kunnskap om barnevernets historie og utvikling  
For detaljert 
Foreslås tatt ut: 17. Kan oppdatere sin kunnskap om barnevernet som fagområde 
For generelt og omfattende 
 
Ferdigheter 
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Foreslås tatt ut: 12. kan anvende digitale verktøy  
For generelt. Det er også et viktig spørsmål hva som kan læres i en utdanning og hva som må læres i praksisfeltet. 
Foreslås tatt ut: 16. Kan beherske systematiske metoder for kommunikasjon og konflikthåndtering  
Endre til: Kan kommunisere og samarbeide der det er motsetninger og konflikter. 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o Nr. 22 under kunnskaper er for svakt. VIDforeslår følgende endring 

Har kjennskap til endre til har kunnskap om familie- og nettverksarbeid 
 
VID foreslår ellers noen tilføyelser: 
Kunnskaper: 
• Har kunnskap om hvordan systematisk evaluere faglig kvalitet og sikre faglig forsvarlig praksis.  
• Har kunnskap om hvilke konsekvenser økonomiske problemer kan ha for den enkelte.  
• Har kunnskap om og kompetanse i møte med minoritetsetniske barn og familier i den norske samfunnskonteksten, 
og kunnskap om globale forhold som har betydning for deres situasjon. 
Ferdigheter: 
• Kan arbeide metodisk og tverrfaglig i møte med mennesker som utøver eller utsettes for vold og overgrep 
• Kan bruke familie og nettverksorienterte tilnærminger. 
• Kan forvalte barnevernets mandat og makt på en hensiktsmessig måte til barnets beste.  
Generell kompetanse: 
• Har en bevissthet om egne reaksjoner, fordommer, forforståelse og eget verdigrunnlag. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Nei 
• 12. Begrunn svaret 

o VID ser at det er ønskelig med praksissteder slik det er foreslått, men i dag er det vanskelig å oppfylle at alle studentene får en 
slik praksis.  
 
Det sies at studenten skal ha en individuell midtveissamtale med praksisveileder. Det må heller understrekes at studenten skal 
ha jevnlig veiledning i praksisperiodene. 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 3 
• 14. Begrunn svaret 

o Det vil være mulig å gjennomføre studiet på 3 år ut fra retningslinjen dersom utdanningen er ment å gi breddekunnskap på 
avgrensede områder. Dersom målet er å gi spesialisert kunnskap innenfor utvalgte områder, er det behov for å vurdere et 
lengre utdanningsløp 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Ved at felles rammeplan for alle grunnutdanningene innenfor helse- og sosialfag er vedtatt som forskrift gir den nødvendig 

overordnet styring, og sikrer at nasjonale forventinger om kvalitet og relevans innfris. Innenfor rammen av denne forskriften 
kan institusjonene utvikle sitt særpreg og sin faglige styrke, og forvalte den myndigheten og autonomien de er gitt.  
 
De nasjonale retningslinjene som nå foreligger har til dels svært detaljert og mange læringsutbyttebeskrivelser. Noen gir også 
inntrykk av å være spesialiserte på noen felt, og utelate andre. En fare ved å ha så mange og detaljerte 
læringsutbyttebeskrivelser på nasjonalt nivå, er at fagmiljøene alltid vil kunne peke på mangler, og savne andre temaer og 
områder som de mener er kritiske for studentenes læringsutbytte. 
 
Mens mange læringsutbytter er svært detaljerte, er andre mer overordnede. Det er også stor variasjon mellom konkrete og 
generelle læringsutbytter. Slike ulikheter i læringsutbyttene vil kunne innebære en utfordring for utdanningsinstitusjonene når 
de skal utarbeide lokale fagplaner/ programplaner på grunnlag av dette. Det samme gjelder detaljstyring av studienes 
organisering og oppbygging, og hvilket faginnhold som skal plasseres i hvilket studieår. VID mener slik detaljstyring bryter med 
institusjonens faglige autonomi. 
 
Dersom læringsutbyttebeskrivelsene i de nasjonale retningslinjene reduseres, gjøres mindre detaljerte og holdes på et 
overordnet nivå, kan hver institusjon utvikle og utmeisle sine styrker og faglige profil innenfor disse. Et mangfold i 
utdanningstilbudene representerer i seg selv en styrke.  
 
Det institusjonelle handlingsrommet, faglig utvikling, nyskaping og særpreg sikres best ved at de nasjonale retningslinjene ikke 
fastsettes som forskrift. Endringene i praksisfeltet er raske, og forskrifter har en tendens til å bli rigide, har lange og komplekse 
revisjonsprosesser, og kan dermed hindre nødvendig utvikling og innovasjon. 
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Primært ønsker VID kun overordnet forskrift for alle grunnutdanninger, og retningslinjer for de enkelte som ikke er i forskrifts 
form. Disse må være overordnede og ikke detaljstyrende.  
 
Dersom retningslinjene likevel får status som forskrift, og er detaljerte, har hver grunnutdanning funnet det nødvendig å 
supplere med ytterligere detaljerte innspill. 
 
Etter VIDs vurdering er det for mange formuleringer knyttet til ferdigheter som formuleres med «anvendelse». Det kan gi et 
forenklet inntrykk av hva ferdigheter er og en litt passiv form. Der foreslås derfor at disse formuleringene gjennomgås 
systematisk, og viser dette gjennom noen eksempler med forslag til omformuleringer. 
Foreslås tatt ut:  1. Kan anvende kritisk refleksjon over egen fagutøvelse  
Foreslås endret til: Kan kritisk reflektere over egen fagutøvelse og justere fagutøvelsen på en hensiktsmessig måte 
Foreslås tatt ut: 2.  Kan anvende selvrefleksjon i møte med andre mennesker , andre kulturer og tjenester 
Foreslås endret til: Kan være reflektert i møte med andre mennesker, egen og andres kulturer og tjenester 
Foreslås tatt ut: 4. Kan anvende relasjoner, samtale og samhandling på en måte som fremmer deltakelse og medvirkning 
Foreslås endret til: Kan bygge relasjoner, kommunisere og samhandle på måter som fremmer deltakelse og medvirkning 
 
Legge inn ordet kritisk:  
6. Kan på en kritisk måte anvende kunnskapsbaserte metoder, teorier og faglig skjønn. Siste del av setningen foreslås 
strøket, dvs. ... til det beste for barn og familier 
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Utkast til retningslinjer for BSV –utdanningene er svært ulikt oppbygd.  De bør utformes mer enhetlig. Omtale av 
kunnskapsområder og praksis bør være likt. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF) 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Nordlandssykehuset 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Sosionomutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 5 
• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 5 

• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 8 
• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
o Ja 

• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o Vet ikke 

• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Statlig etat 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Barneombudet 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o Vet ikke 

• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o Vet ikke 

• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
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o Se svar under "andre høringsinnspill". 
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
o Vet ikke 

• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o Vet ikke 

• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Vi hos Barneombudet har ikke forutsetning eller kapasitet til å vurdere spørsmålene slik de er formulert i denne 
Questbackundersøkelsen. Vi har imidlertid innspill av mer overordnet karakter, og har sendt vårt høringssvar på e-post til 
Kunnskaps- og integreringsdepartementet. Innspillet gjelder retningslinjene til alle utdanningene.   
 
Oppsummert ønsker Barneombudet at retningslinjene anerkjenner barns særskilte rettigheter slik de er fastsatt i FNs 
barnekonvensjon (heretter kalt barnekonvensjonen). Barnekonvensjonen er en del av menneskerettighetene og gir barn og 
unge et særlig vern. Konvensjonen har dermed stor betydning for alle som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og 
unge. Konvensjonen gjelder som norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2. En av forpliktelsens som følger av dette er at Norge 
skal sette inn alle egnede tiltak for å sikre gjennomføringen av de rettighetene og pliktene som følger av konvensjonen, jf. art. 
4. En fyldigere begrunnelse med konkrete forslag til endringer i retningslinjene finnes i vårt høringssvar som er sendt på e-
post. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF) 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Sykehuset Østfold 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 4 

• 5. Begrunn svaret 
o I hovedsak å ivaretas sykehusets fremtidige kompetansebehov. Det vi savner er det helhetlige fokuset, hvor også forebygging 

vektlegges tungt. SØ savner videre læringsutbyttebeskrivelser om sorg- og krisereaksjoner, håndtering av 
affeksjon/sinne/aggresjon, samt kompetanse til å tåle å stå i situasjoner som er vanskelige. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 7. Begrunn svaret 

o Det legges for lite vekt på kjernekompetansen til barnevernspedagogen. De må for eksempel ha bred kompetanse, ikke bare 
kjennskap til, rus og psykisk helse hos barn og deres pårørende. Det mangler videre fokus på forebygging av rusrelatert 
problematikk. 
Det må kvalitetssikres at i læringsutbyttet «har bred kunnskap om vurdering og forståelse av barns beste og barns 
rettigheter», inkludert retten som barn / søsken som pårørende til alvorlige syke omsorgspersoner, evt som etterlatte. 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 4 
• 9. Begrunn svaret 

o Selv om det ligger en vekting i taksonomien så er det ikke knyttet studiepoeng til emner. Det betyr at utdanningene kan bli 
svært forskjellige på landsbasis.  
Det viktig at det etableres en struktur for samarbeid, hvor «tjenestene» og UH sektoren er likeverdig representert på 
programplannivå. Et forslag er å etablere et fora under den nasjonale arbeidsgruppen med et mandat som sikrer samarbeid 
mellom utdanningsinstitusjonene på programplannivå.  Alternativt må tjenestene representeres i større grad i det 
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eksisterende «profesjonsrådet» som nå heter «nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen barnevern». 
Forutsatt videre samarbeid på programplannivå, synes retningslinjen å ha et passe detaljeringsnivå. 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o Det merkes at sosialpedagogikk er tatt ut fra retningslinjen, men erstattet med begrepet barnevernfaglig. Dette synes 

problematisk, da barnevernfaglig ikke er et begrep per dags dato med konkret innhold. 
Se for øvrig kommentarer i punkt 1 og 2. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Ja 
• 12. Begrunn svaret 

o Det kan ikke være opp til det enkelte helseforetak og den enkelte utdanningsinstitusjon å fremforhandle løsninger på UH 
ansattes tilstedeværelse og rolle i praksisfeltet. SØ ønsker at det utarbeides nasjonale maler for samarbeidsavtaler hvor blant 
annet utdanningsinstitusjonenes ansvar for oppfølgingen av studenter i praksis operasjonaliseres, basert på beskrivelsen i 
forskriften.  
I forskriften står det at «praksisveileder skal ha relevant faglig kunnskap og bør som hovedregel ha formell 
veiledningskompetanse».  SØ mener at veilederkompetanse må innlemmes i allerede eksisterende utdanningsløp. 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 4 
• 14. Begrunn svaret 

o SØ mener omfanget av retningslinjen er gjennomførbar i rammen av et 3 års løp. 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o SØ mener ferdighetstreningen i utdanningen bør vektlegges mer, tenker her spesielt på kommunikasjonstrening. 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Statlig etat 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vurderer at læringsutbyttebeskrivelsen bør være mer konkret med tanke på å 
ivareta brukere og pårørende med minoritetsbakgrunn. Dette kan oppnås på følgende måte: 
 
Kandidatene bør:  
• få kunnskap om lovverk som kan medføre rett eller plikt til bruk av tolk. 
• få kjennskap til Nasjonalt tolkeregister, samt kunnskap om bestilling og kommunikasjon via tolk. 
• få kunnskap om vold og omsorgssvikt i form av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, å bli etterlatt i utlandet mot 
sin vilje og kjønnslemlestelse.  
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• få ferdigheter i å gjøre risikovurderinger og kjenne til metoder for å håndtere konflikter og redusere faren for 
uønskede hendelser i arbeid med barn og unge utsatt for negativ sosial kontroll, ved fare for tvangsekteskap, å bli etterlatt i 
utlandet mot sin vilje eller kjønnslemlestelse. 
 
I forslag til retningslinjer til fysioterapiutdanningen heter det i læringsutbyttet at kandidaten «kan reflektere over maktforhold, 
profesjonalitet, atferd og egen rolle i møte med andre, og vurdere og håndtere etiske problemstillinger.»  
 
IMDis vurdering er at barnevernspedagogutdanningen også bør ha med dette læringsutbyttet.  
 
I retningslinjene til de seks helseutdanningene heter det i læringsutbyttet at kandidaten «har kunnskap om inkludering, 
likestilling og ikke-diskriminering og kan bidra til likeverdige tjenester uavhengig av kjønn, etnisitet, språk, religion og livssyn, 
funksjonsnedsettelse, sosial bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.»  
 
IMDis vurdering er at barnevernspedagogutdanningen også bør ha med dette læringsutbyttet. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Fylkesmannen 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Fylkesmannen i Buskerud 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

• 5. Begrunn svaret 
o Fylkesmannen i Buskerud ser behov for å ytterligere styrke barnevernspedagogens faglige profil, herunder løfte kunnskap om 

rus og psykisk helse og handlingskompetanse knyttet til disse områdene. Barnevernspedagogen trenger mer enn «å ha 
kjennskap til» rus og psykisk helse for å kunne være i stand til å gi rett hjelp til rett tid. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 9. Begrunn svaret 
o Fylkesmannen i Buskerud vurderer at læringsutbyttebeskrivelsene i forslaget fremstår for generelle, og mener at tiden er inne 

for en tydeligere nasjonal standardisering av barnevernspedagogens faglige profil. 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  

o Det er behov for å nevne flere diskrimineringsgrunnlag (enn samiske/nasjonale minoriteter) eksplisitt når det kommer til 
kunnskap om likestilling, inkludering og ikke-diskriminering; kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, 
kjønnsuttrykk og alder. Majoritetsposisjon kan gjøre profesjonsutøveren "blind", og vi trenger derfor å bevisstgjøres ved å 
løfte frem ulike minoritetsposisjoner eksplisitt. Dette er også i tråd med den nye diskrimineringsloven som trådte i kraft i år. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Gjennom vårt arbeid som tilsynsmyndighet og klageinstans ser vi også et stort behov for å styrke barnevernsarbeiderens evne 
til å foreta barnevernfaglige vurderinger og dokumentere disse på en hensiktsmessig måte. 
 
Fylkesmannen i Buskerud har valgt å prioritere de punktene som umiddelbart peker seg frem i vår gjennomgang av forslaget 
til ny nasjonal faglig retningslinje, og er således ikke noe uttømmende høringssvar fra vår side. Det er også bakgrunnen for at 
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vi har valgt å avstå fra å skalere spørsmålene i høringen, da dette krever langt mer inngående arbeid enn det vi har hatt 
kapasitet til i denne omgang. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Statlig etat 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o BarnsBeste - nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sykepleierutdanningen, 

Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  

o BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende savner kompetanse på hvordan foreldre og søskens 
helseproblemer og død påvirker barn og unge i familien 
 
Rapport IS-0522 Barn som pårørende – resultater fra en multisenterstudie 
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1025/Barn%20som%20p%c3%a5r%c3%b8rende-IS-0522.pdf 
 
barnsbeste.no 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Interesseorganisasjon 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Ungdom og Fritid - Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Sosionomutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 5. Begrunn svaret 

o 22% av ansatte i fritidsklubb har barnevernsfaglig bakgrunn. Vi mener derfor at retningslinjene også må ha et fritidspedagogisk 
tilsnitt. I et fritidspedagogisk perspektiv er det viktig at kandidaten har kjennskap til ikke-formelle læringsmetoder og 
medvirkning.  
Vi foreslår at det legges til følgende punkt under «kunnskap»: 
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23. Ha kunnskap om fritidsarenaens betydning for mestring 
24. Ha kunnskap om barrierer for deltakelse. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 7. Begrunn svaret 

o Vi merker oss at begreper som «kjønn og seksualitet» ikke er brukt i beskrivelsen av kandidatens kunnskapsgrunnlag. Vi mener 
at dette er perspektiver som er sentrale for barn og unge i dag, og derfor er en kompetanse som alle som jobber med barn og 
unge må besitte. 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 5 
• 9. Begrunn svaret 

o Vi opplever retningslinjene som tilfredsstillende mtp detaljering. Vi mener at barn og unge skal kunne forvente likebehandling 
uavhengig av geografi. Vi opplever retningslinjene som relevante og spissede, samtidig som de på en god måte ivaretar 
studiestedets behov for autonomi. 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o Europakommisjonen har i sin ekspertrapport «Developing digital youth work» identifisert nøkkelkvalifikasjoner for det digitale 

ungdomsarbeidet. Disse er: 
1. Digitalisering av samfunnet 
2. Planlegging, design og evaluering av digitalt ungdomsarbeid 
3. Informasjon og datakompetanse¨ 
4. Kommunikasjon 
5. Digital kreativitet 
6. Sikkerhet 
7. Refleksjon og evaluering 
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Deler av denne listen er ivaretatt i foreslåtte retningslinjer, men vi ber utvalget gjøre en vurdering iht implementering av det 
digitale ungdomsarbeidet. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Ja 
• 12. Begrunn svaret 

o Vi opplever praksisen som hensiktsmessig og gjennomførbar. 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o 3 

• 14. Begrunn svaret 
o Vi opplever retningslinjene som gjennomførbare 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kommune 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Oslo kommune 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sosionomutdanningen, 

Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Fagråd 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o SOHEMI - Helsedirektoratets fagråd for likeverdige helse- og omsorgstjenester til innvandrerbefolkningen 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o Vet ikke 
• 5. Begrunn svaret 

o SOHEMI har lagt inn generell høringsuttalelse i spørsmålet "andre høringsinnspill" 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o Vet ikke 
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• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  

o Se siste punkt 
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
o Vet ikke 

• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o Vet ikke 

• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Dette innspillet kommer fra SOHEMI, Helsedirektoratets fagråd for likeverdige helse- og omsorgstjenester til 
innvandrerbefolkningen. Rådets mandat er å bistå Helsedirektoratet i arbeidet med likeverdige helse- og omsorgstjenester for 
innvandrerbefolkningen.  
På generelt grunnlag er SOHEMI opptatt av at kompetanse i likeverdige helsetjenester, migrasjonshelse og flerkulturell 
kommunikasjon integreres i alle profesjonsutdanninger. Dette for å sikre at fremtidens helse- og omsorgsarbeidere ivaretar 
enkeltindivers behov og tilpasser tjenestene etter individuelle forutsetninger.   
Et overordnet mål for den norske helse- og omsorgstjenesten må være å tilby gode, tilpassede og likeverdige helsetjenester til 
alle som trenger det, uavhengig av etnisitet, språk, alder, kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, bosted, sosio-økonomiske 
forutsetninger, tro- og livssyn, helseinformasjonsforståelse og funksjonsevne. Likeverdige helsetjenester innebærer at alle 
pasienter og brukere skal motta helsetjenester av god kvalitet, tilpasset den enkelte med mål om resultatlikhet for de med 
samme sykdomsbilde. 
Noen innvandrergrupper har spesielle helseutfordringer. Helseforståelsen i Norge og andre land kan være ulik, og det kan 
være vanskelig for noen grupper å nyttiggjøre seg av ulike helsetilbud. Noen grupper innvandrere kommer senere til 
behandling og oppfølging hos helsetjenesten eller blir misforstått og nedprioritert av helsevesenet og får derfor dårligere 
prognoser. Migrasjonshelse er derfor et viktig faglig fokusområde i profesjonsutdanninger. 
Vi merker oss at i de fleste retningslinjene i høringen, er temaer knyttet til migrasjonshelse, likeverdige helsetjenester og 
flerkulturell kommunikasjon vektlagt i liten grad. Mht landets befolkningssammensetning, mener vi at det er et svært viktig 
punkt. (17,3 % av befolkningen er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Kilde SSB.no). Vi ønsker særlig å 
trekke frem behov for bruk av kvalifisert tolk, og at kommunikasjon via tolk integreres som en del av klinisk opplæring.  
Vi støtter videre NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse) sine anbefalinger (jmf eget 
høringsinnspill):  
• Grunnleggende kunnskaper om språkbarrierer mellom behandler og pasient, og hvordan helsepersonell kan forsikre 
seg om at informasjon blir forstått, slik at dette kan bedre pasientsikkerheten. Dette inkl. bruk av tolk. I ‘kunnskapsområde 2 i 
Sykepleieutdanningen – ‘Etikk, kommunikasjon og samhandling’, at dette temaet ikke er nevnt.  
• Kunnskap om sykdomspanorama hos ulike grupper der dette avviker fra majoritetsbefolkningen 
• Kunnskap om utfordringer knyttet til sårbare innvandrergrupper, med tanke på juridisk status, helserettigheter for 
personer uten lovlig opphold, turister m.m., inkludert registrering, journalføring etc. 
Alle fagområder må ses i sammenheng og hver for seg. Tematikk knyttet til likeverdige helsetjenester bør gå som en rød tråd 
gjennom all helsefaglig utdanning, da det gjenspeiler/henviser til helsepersonells holdninger, kunnskaper og kompetanse i 
møte med mennesker med ulike forutsetninger. Det finnes relevant litteratur, og det er utviklet skriftlig veiledning og 
forelesninger om temaet likeverdige helse- og omsorgstjenester av blant andre Oslo universitetssykehus, Likestillings- og 
diskrimineringsombudet og NAKMI som fagutdanningene kan nyttiggjøre seg. 
Mangelfull kunnskap om temaer knyttet til likeverdig helsetjeneste og migrasjonshelse kan være en utfordring for 
pasientsikkerheten. Mangel på likeverdige helse- og omsorgstjenester kan innebære diskriminering og at tjenestene ikke bare 
strider mot pasient- og brukerrettighetsloven, men heller ikke er i samsvar med nasjonal diskrimineringslovgivning og 
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internasjonale menneskerettskonvensjoner. Undervisning om disse temaene er i svært liten grad inkludert i ‘Retningslinjer i et 
nytt system for styring av læringsutbytte i helse- og sosialfagutd 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Fagforening 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o FO-Studentene 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Sosionomutdanningen, Vernepleierutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 5. Begrunn svaret 

o FO-Studentene mener at programgruppen har gjort en god innsats for at deres forslag skal være i tråd med fremtidens 
kompetansebehov. Vi vil likevel bemerke at Bufdir nå gjennomgår kompetansebehovet i barnevernet. Gjennom denne 
kartleggingen kan det fremkomme kompetansebehov som vi per dags dato ikke er klar over. Vi mener derfor at det ikke vil 
være reelt å vurdere programgruppens forslag til retningslinjer opp mot fremtidens kompetansebehov, før Bufdir har 
konkludert. For oss er det viktig at retningslinjene baserer seg på oppdatert kunnskap. Vi ber derfor om at det gis rom for å 
justere retningslinjene, etter at Bufdir har konkludert, slik at Bufdirs konklusjoner kan vurderes opp mot retningslinjene. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 7. Begrunn svaret 

o Dersom våre innspill tas med, antar FO-Studentene at retningslinjene vil være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse. Vi vil særlig trekke frem et økt krav til kunnskap om rus og psykiatri, samt familie- og nettverksarbeid.  
 
Rus og psykiatri er noe alle barnevernspedagoger må jobbe med i møte med sine brukere. Det er derfor essensielt for 
barnevernspedagoger å ha bred kunnskap om rus og psykiatri. Bred kunnskap legger grunnlaget for forståelse, gode relasjoner 
og god hjelp. FO-Studentene opplever at det er for lite kompetanse om rus og psykiatri i dagens tjenester. Vårt forslag er 
derfor å endre punkt 21 under 'Kunnskap' slik at setningen lyder "Har bred kunnskap om rus, psykiatri, og andre 
problemområder knyttet til psykisk helse, og hvordan dette påvirker barn og familier". 
 
FO-Studentene mener at det er nødvendig at barnevernspedagoger har bred kunnskap om familie- og nettverksarbeid. Dette 
er selve kjernen i barnevernspedagogens kompetanse og arbeidsoppgaver. Det danner grunnlaget for barnevernets forståelse 
av familier og barn som komplekse og som en del av et større nettverk, og det er essensielt i oppbyggingen av tiltak. Ingen 
barn og familier burde møte barnevernspedagoger som ikke har bred kompetanse om familie- og nettverksarbeid. Vi mener at 
det ikke er tilstrekkelig å ha kjennskap til dette, og vil derfor endre punkt 22 under 'Kunnskap' fra "Har kjennskap til familie- og 
nettverksarbeid" til "Har bred kunnskap om familie- og nettverksarbeid". 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 6 
• 9. Begrunn svaret 

o FO-Studentene mener at det kan være mer detaljering med hensyn til behovet for nasjonal standardisering enn det 
programgruppens forslag legger opp til i dag. Balansen mellom autonomi og standardisering er svært vanskelig og svært viktig. 
På den ene siden mener vi at utdanningsstedenes autonomi legger grunnlag for gode og inspirerende fagmiljøer ved 
utdanningsinstitusjonene. På den andre siden mener vi at det er behov for mer likhet mellom utdanningene for å sikre at alle 
barnevernspedagoger innehar den samme grunnkompetansen. Vi mener at retningslinjene som programgruppen har foreslått 
kan få til en god balanse mellom autonomi og standardisering dersom de i større grad legger opp til studentmobilitet og stiller 
noe mer krav til studieprogresjon enn det gjøres i dag.  
 
FO-Studentene mener at studentmobilitet er viktig, og bør legges til rette for i retningslinjene for 
barnevernspedagogutdanningen. Dette forslaget spilles også inn til programgruppen for sosiomutdanningen og 
vernepleierutdanningen. Studentmobilitet tilrettelegger for god sosial helse, endringer i livssituasjon, oppståtte 
familieforpliktelser i andre byer og andre uforutsette hendelser som kan oppstå i studenters liv. I tillegg vil det å ha et 
minimum av felles grunnkunnskap, uavhengig studiested, sørge for tydelighet i hva kompetansen til en barnevernspedagog er. 
Dette kan bidra til et sterkere fagmiljø, at tjenestene kan stille tydeligere krav til kompetanse og bedre forhandlingsevner på 
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arbeidsmarkedet overfor andre, konkurrerende profesjoner. Slik FO-Studentene anser retningslinjene legger de grunnlaget for 
mer autonomi til utdanningsinstitusjonene enn rammeplanene gjør. Vi forstår at forslag om å sikre studentmobilitet går på 
tvers med utdanningsinstitusjonenes autonomi, men mener at det er nødvendig for å sikre gode studier. Vårt forslag er at det 
legges inn et nytt punkt under 'Krav til studiets oppbygging' som krever en så stor grad av likhet mellom 
utdanningsinstitusjonene at det medfører mulighet for studentmobilitet. Det bør også inkluderes at studiene skal inneholde et 
minimum av felles grunnkunnskap uavhengig studiested. 
 
For å kunne sørge for studentmobilitet og et minimum av felles grunnkunnskap uavhengig studiested, mener FO-Studentene 
at det også må stilles noen overordnede krav til studieprogresjonen. På den måten kan det tilrettelegges for at 
studentmobilitet kan forekomme etter hvert studieår. Dette gjør at utdanningsinstitusjonene fremdeles beholder mye av sin 
autonomi, samtidig som det sikrer en viss grad av mobilitet. Vårt forslag er å legge til et nytt punkt under 'Krav til studiets 
oppbygging' etter første setning i andre avsnitt. Dette lyder "Første studieår er i hovedsak et innføringsår der studentene får 
kjennskap til sentrale rammer og problemområder i faget og får trene på grunnleggende kommunikasjons- og 
samhandlingsferdigheter. I andre studieår får studentene mer inngående kunnskap om spesifikke fagområder, og trening i 
ulike ferdigheter og konkrete metodiske tilnærminger. I tredje studieår skal studentene kunne tilegne seg mer avansert 
kunnskap om faglige problemstillinger, og de skal beherske å reflektere kritisk over egen profesjon og profesjonsutøvelse". 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o En bachelor i barnevernsarbeid skal resultere i faglig reflekterte tjenesteutøvere. Beslutningsprosesser, relasjonsbygging og 

oppbygging av tjenestene skal bygge på kunnskap og erfaring, og skal endres gjennom refleksjon og ny kunnskap på området. 
Dette mener vi i FO-Studentene at bør komme tydeligere frem i retningslinjene enn det gjør i dag. Vi foreslår at det legges til 
et nytt punkt under 'Krav til studiets oppbygging' som lyder "Det skal legges vekt på at studentene kan integrere teoretisk og 
praktisk kunnskap, og at de trenes i kritisk refleksjon over egen profesjon og profesjonsutøvelse i samhandling med andre". 
 
Vi anser kunnskap om barn med kognitiv og/eller fysisk funksjonsnedsettelse som et viktig kunnskapsområdene for 
barnevernspedagoger. Ulike former for særskilte behov er noe en barnevernspedagog må kunne gjenkjenne, anerkjenne og 
forstå i møte med sine brukere. Dette for å sikre barn og familier riktig hjelp til rett tid. Grunnleggende kompetanse om 
særskilte behov vil danne et bedre grunnlag for samarbeid med andre tjenester og yrkesgrupper, som vernepleiere og 
sosionomer. Gode samarbeid gir god og effektiv hjelp. Derfor mener FO-Studentene at denne kompetansen må integreres i 
retningslinjene. Vårt forslag er å legge til et nytt punkt under 'Kunnskap' som lyder "Har kunnskap om barn med særskilte 
behov, herunder barn med kognitiv eller fysisk funksjonsnedsettelse". 
 
FO-Studentene mener også at programgruppens forslag har for lite fokus på ferdighetstrening. Det er ikke gitt at studentene 
blir gode yrkesutøvere selv om de leser pensum. I tillegg vet vi at praksisstudiene ikke er tilstrekkelig til å dekke hele behovet 
for praktiske øvelser. Ferdighetstrening gir for det første studentene mulighet til å trene opp konkrete ferdigheter som å 
journalføre, skrive vedtak og ha samtaler med tolk. Ettersom det vil være tilnærmet umulig å sørge for at alle studentene får 
øvd seg på alle de praktiske ferdighetene de trenger gjennom praksisstudiene, kan ferdighetstrening sikre at studentene ikke 
går ut av studiet uten å kunne et minimum av praktiske ferdigheter. For det andre gir ferdighetstrening studentene en 
mulighet til å utforske og utfordre sine egne holdninger innen trygge rammer. Det vil slik styrke studentenes refleksjonsevne, 
noe som vil gjøre dem bedre rustet til å møte utfordringer i tjenestene de skal jobbe i når de avslutter studiet. Vårt forslag er 
at det legges til et nytt avsnitt under 'Krav til studiets oppbygging' som lyder; "Studiet tilrettelegges slik at studentene får 
trening i praktiske ferdigheter og muligheter til å utfordres på og arbeide med egne holdninger og forforståelser.  Dette krever 
at studentene får ferdighetstrening i mindre grupper i flere perioder gjennom studiet, under veiledning av en fagansatt med 
profesjonsbakgrunn. Gjennom prosessuell simuleringstrening skal studentene gis opplæring i samhandlingsmodeller rettet 
mot både barn, voksne, familier og grupper. Å arbeide systematisk med endringsprosesser er også en sentral del av 
ferdighetstreningen gjennom studiet. Simuleringstreningen må ha fokus på både bruk og analyse av ferdigheter, samt kritisk 
refleksjon over makt og avmakt i profesjonell yrkesutøvelse. Studentene skal også kunne knytte ferdighetene til de sentrale 
kunnskapsområdene i faget. Gjennom studiet skal det også legges til rette for at studentene får trening i analyse av komplekse 
saksforhold og skriving av ulike saksfremstillinger, herunder individuell plan, tiltaksplan og vedtak". 
 
FO-Studentene vil i tillegg foreslå et økt fokus på samhandlingskompetanse i retningslinjene. Å bygge opp 
samhandlingskompetanse under studiet er viktig for å tilrettelegge for bedre samhandling i tjenestene. Det er noe både 
tjenestene og brukerne har behov for. Vårt forslag er et nytt punkt under 'Krav til studiets oppbygging' som lyder "Deler av 
studiet kan gjennomføres felles med andre utdanninger, for å fremme kompetans 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Nei 
• 12. Begrunn svaret 

o FO-Studentene mener at beskrivelsen av praksisstudiet har en rekke forbedringsområder, og håper at våre innspill tas med 
videre. Praksis er den delen av studiet der studenter lærer å knytte teorien opp mot praktisk gjennomførelse og utøvelse av 
faget. Dersom praksis ikke er tilstrekkelig i omfang og innhold, vil ikke studenten ha utgangspunkt for å lære seg å bruke 
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teorien i praksis. Da ser vi liten nytte av studiet. Vi mener at retningslinjene om praksis i barnevernspedagogutdanningen 
likevel kan bli svært gode dersom våre forslag tas til følge. 
 
Vi er uenig i å avgrense praksis på antall uker. Det er omfanget av læringsutbytte som burde avgjøre hvor mye praksis 
studentene får, ikke hvor mange uker man kaller praksis. Læringsutbytte måles i studiepoeng. Under 'Krav til praksisstudiene' 
foreslår vi derfor at "Praksis skal utgjøre mellom 20 og 24 uker. Av disse skal minimum 14 uker være sammenhengende og 
gjennomføres i siste halvdel av studiet" erstattes med "Praksis bør være på minimum 45 studiepoeng fordelt på minst to 
praksisperioder i ulike praksisfelt".   
For det andre mener vi at det bør tydeligere presiseres hva studentene skal få erfaring med i praksis. Vi støtter 
programgruppens spesifisering av hvilke tjenester som er best egnet som praksisplasser, men savner en spesifisering av 
konkrete læringsmål. Vårt forslag er et nytt punkt under 'Krav til praksisstudiene' som lyder; "I praksisstudiene skal studenten 
få erfaring med å etablere kontakt, utrede og undersøke, vurdere og fatte vedtak/beslutninger i samarbeid med 
samarbeidspartnere og dem som oppsøker hjelp". Dette er ferdigheter som vi mener at alle ferdigutdannede 
barnevernspedagoger bør kunne. Det er også ferdigheter som er viktig at man får øvd seg på mens man fremdeles er i en 
opplæringssituasjon, da dette vil gi bedre oppfølging og tettere veiledning enn om man må lære det som tjenesteyter. 
 
FO-Studentene mener også at det bør tydeligere presiseres hva studentene skal få erfaring med i praksis. Vi støtter 
programgruppens spesifisering av hvilke tjenester som er best egnet som praksisplasser, men savner en spesifisering av 
konkrete læringsmål. Vårt forslag er et nytt punkt under 'Krav til praksisstudiene' som lyder; "I praksisstudiene skal studenten 
få erfaring med å etablere kontakt, utrede og undersøke, vurdere og fatte vedtak/beslutninger i samarbeid med 
samarbeidspartnere og dem som oppsøker hjelp". Dette er ferdigheter som vi mener at alle ferdigutdannede 
barnevernspedagoger bør kunne. Det er også ferdigheter som er viktig at man får øvd seg på mens man fremdeles er i en 
opplæringssituasjon, da dette vil gi bedre oppfølging og tettere veiledning enn om man må lære det som tjenesteyter.  
 
Vi ønsker også et økt fokus på internasjonalisering i utdanningen. For å oppnå dette har vi et forslag om at det legges til et nytt 
punkt under 'Krav til praksisstudiene' som lyder; "Utdanningsinstitusjonen skal legge til rette for internasjonalisering, både ved 
å formidle internasjonale perspektiver gjennom pensum og undervisning, og å tilrettelegge for at studenter kan ta et semester 
eller praksis i utlandet". 
 
I tillegg mener vi at veiledning er av enorm betydning for læringsutbyttet til studentene. Uten god veiledning har ikke 
studentene noen som de kan reflektere faglig med, og da mister de muligheten til å utfordre seg selv, finne andre måter å 
møte situasjoner på og knytte teorien opp til praktiseringen av faget sitt. Under 'Krav til praksisstudiene' foreslår vi derfor en 
ny setning etter setningen "En forutsetning for kvalitet i praksis er kvalifisert individuell veiledning" som lyder "Veileder i 
praksis bør ha samme grunnutdanning som studenten, og skal inneha nødvendig veilederkompetanse". 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 4 
• 14. Begrunn svaret 

o Vi mener at dersom programgruppen tar med seg våre forslag videre, vil omfanget av studiet fremdeles være gjennomførbart 
innenfor rammene av en 3-årig bachelorutdanning. Samtidig legger retningslinjene da opp til at undervisningen må være 
effektiv og målrettet dersom den skal dekke over det ønskede læringsutbyttet. Vi mener at det er positivt dersom 
utdanningsinstitusjonene blir mer kritiske til hva de bruker undervisningstiden sin på enn de er i dag, da studentene våre gir 
klar tilbakemelding på at undervisningen kan bli betydelig mer relevant for læringsutbyttet. 
 
Vi har gitt innspill til høringen med utgangspunkt i gjennomførbarheten, da vi ønsker retningslinjer som legger opp til et 
fulltidsstudium med relevant innhold av god kvalitet. Samtidig ønsker vi at retningslinjene presiserer en maksgrense på 30 
studiepoeng per eksamen. Dette er også foreslått å gjelde for sosionom- og vernepleierutdanningene. Vi mener at et fag på 
mer enn 30 studiepoeng ikke legger til rette for et godt læringsutbytte. Vi håper derfor at dette tas til følge. 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Overordnet ønsker vi å spille inn at det oppleves som utfordrende å orientere seg i dokumentet, noe som medfører at 

dokumentet er vanskelig å lese. Det virker også litt tilfeldig hvilke områder som er vektlagt. Vi ønsker derfor at dokumentet 
skal omstruktureres der dokumentet deles inn i kunnskapsområder, i tråd med retningslinjene for sosionom- og 
vernepleierutdanningene. 
 
Vi har et konkret forslag, for å sikre bedre lesbarhet, som omhandler punkt 11 under 'Kunnskap'. Der ønsker vi å dele opp 
setningen i to punkter slik at det første punktet lyder; "Har kunnskap om minoritetsetniske perspektiver" og det andre punktet 
blir "Har kunnskap om samers rettigheter, og kunnskap og forståelse for samenes status som urfolk". 
 
Under 'Krav til studiets oppbygging' reagerte vi på at programgruppen har spesifisert at det er master i barnevern som 
barnevernspedagogutdanningen kvalifiserer til. Det er mange andre mastergrader som studentene er kvalifisert for ved endt 
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studie. I tråd med retningslinjene for sosionom- og vernepleierutdanningene ønsker vi derfor å foreslå at setningen om 
mastergrad endres fra "master i barnevern" til "master". 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Interesseorganisasjon 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Pårørendealliansen 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Kunnskap om pårørende bør inn i utdannelsens fagplaner 
 
Dette studiet krever kontakt med pasienter/brukere og i mange tilfeller også deres pårørende.  
Mange kan være i en pårørendesituasjon når de møtes av studentene i og etter endt utdannelse. 
Å få inn kunnskap om pårørende tidlig i utdannelsen er med på å forberede studentene til bedre å samarbeide med og 
vurdere behovene til pårørende etterpå. 
Pårørendealliansen mener at det derfor må inn en basiskunnskap om pårørende som gir kunnskap om hvem de kan være, 
hvilke utfordringer de har og hvordan man kan samarbeide og involvere dem. 
Det bør også være rom for øvelser og refleksjoner på situasjoner og utfordringer som angår pårørende, som studentene kan 
møte etter endt utdannelse og i praksis. 
Mengden undervisning som trengs må være tilpasset studiet men studentene bør minimum kjenne til og ha gått gjennom: 
• Veilederen for pårørende i helse og omsorgstjenesten 2017  
• Fagbok så som : https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sykepleie/Samfunnsvit.-emner/Paaroerende-i-kommunale-
helse-og-omsorgstjenester 
• Ulike artikler og innlegg vedrørende pårørende fra egne fagmiljøer og andre fagblader 
• Kunnskap om Lærings og mestringssentre sykehus, Kompetansesenter etc 
• Kunnskap om Pårørendeundersøkelser/brukerundersøkelser der hvor de finnes 
• Nyttige nettsteder så som Barns Beste (barn som pårørende), napha.no, erfaringskompetanse.no og så videre 
 
Videre bør det være relevant at man trekker inn pårørende som erfaringskonsulenter fra ulike organisasjoner inn i 
undervisningen og lar dem selv fortelle om utfordringer de står i. Ulike Pårørendesenter besitter også god kunnskap. 
En økt forståelse for og kunnskap om pårørende vil gi alle studenter og nyutdannede bedre forutsetninger for å møte dem og 
ha bedre samarbeid.  Dette er relasjoner de vil ha og møte under hele sin karriere og derfor viktig å få inn tidligst mulig. 
Vi står til tjeneste dersom det ønskes mer innspill. 
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Med vennlig hilsen 
Pårørendealliansen 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Interesseorganisasjon 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o KS 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Generelt for alle retningslinjene: 
KS støttet endringene av styringssystemet for helse- og sosialfaglige utdanninger fordi det ville kunne imøtekommer behovet 
for raskere å kunne endre utdanningene ut fra tjenestenes behov, medisinsk-, teknologisk- og samfunnsmessig utvikling. 
Forskrift om felles rammeplan angir viktige elementer som må  inngå i alle utdanningsplanene.    Representanter fra 
kommunene har deltatt i utarbeidelsen av retningslinjer for de fagene som er relevante for kommunesektoren, og 
synspunkter fra de ulike aktørene har vært viktige for å ivareta både dagens og morgendagens behov for kompetanse.  
Forslagene til retningslinjer  varierer når det gjelder utforming og konkretiseringsnivå, noe som gjenspeiler tradisjoner og 
erfaringer i de ulike fagene. Ved utarbeidelsen av retningslinjene kunne disse ulikhetene ha vært grunnlag for læring og 
utvikling. En bedre avstemming av retningslinjene vil bidra til et lettere samarbeid mellom den enkelte kommune og 
utdanningsinstitusjon. KS har i FoU-prosjektet utvikling av kommunen som læringsarena  vist at et godt samarbeid mellom 
kommunene og utdanningsinstitusjonene gir bedre kvalitet og relevans i utdanningene. 
 
Det er i flere sammenhenger påpekt behovet for bedre samhandling mellom etater og fagmiljøer innad i kommunene og 
mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Ved at studentene møter andre profesjoner allerede under utdanningen, vil 
det legge et grunnlag for en bedre samhandling i tjenestene. Dette vil kunne gjelde både den teoretiske og praktiske delen av 
undervisningen.  
 
Praksisstudiene  er en stor og viktig del av grunnutdanningene innenfor helse- og sosialfag. Det må stilles tydelige krav til 
praksisinnhold og veiledning. Dette innebærer tydelige læringsmål og  et tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og 
praksissted/praksissteder for å sikre at studenten samlet sett oppnår læringsmålene. Retningslinjene må være åpne for ulike 
måter for å oppnå læringsmålene, herunder hvordan ekstern veiledet praksis organiseres. Dette  gjelder varighet, 
innplassering i studiet, krav til veileder og praksissteder. Et eksempel på ønsket fleksibilitet vil være at studenten følger et 
bruker/pasientforløp i uavhengig av hvilken instans eller profesjon som yter tjenesten. utviklingen med oppgaveoverføring fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene forventes å fortsette, og en vil også se oppgaveoverføring mellom de ulike 
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helseprofesjonene. For spesifikke krav til gjennomføring av praksisstudiene vil kunne være til hinder for ønskede fleksibilitet 
og utvikling. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Høgskolen i Østfold 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, 

Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 3 

• 5. Begrunn svaret 
o Vi synes det er uklart hva som menes med «tjenestene». Er for eksempel skolen en tjeneste? Vi mener det må sikres at 

utdanningen ikke blir en etatsopplæring for kun arbeid i kommunal barnevernstjeneste. 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 3 

• 7. Begrunn svaret 
o Vi mener det er uklart hvem «bruker» er og hvilke tjenester som er med – for eksempel skole. 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 5 
• 9. Begrunn svaret 

o De er verken for generelle eller for spesifikke. 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  

o Ja, vi ønsker større fokus på sosialpedagogikk, aktiviteter og aktivitetsfag for å få frem det særegne for denne utdanningen. 
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
o Ja 

• 12. Begrunn svaret 
o Vi anser det som positivt med minst to perioder og en tydeliggjøring av arena. 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 3 
• 14. Begrunn svaret 

o Det er mange viktige momenter i retningslinjene. 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o A) LUB èr for Ferdigheter bør justeres eller skrives om. Slik de er formulert, viser de ikke til faktiske ferdigheter. 
 
B) I delen om «Krav til praksis», 3. avsnitt, siste setning, står det «…og andre tiltak rettet mot barn og unge». Her bør det for 
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eksempel stå «…og andre arenaer hvor utsatte barn og unge oppholder seg.» Disse arenaene kan jo for eksempel være skole, 
barnehage, SFO, fritidsklubb osv. Disse stedene betegnes ikke som tiltak. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kompetansesenter for sjeldne diagnoser 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sosionomutdanningen, 

Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  

o Generelt om nedsatt funksjonsevne og sjeldne diagnoser 
 
De foreslåtte retningslinjene mangler gjennomgående noen vesentlige punkter om mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
om behovet for kunnskap om sjeldne diagnoser. Vi har valgt å kommentere denne delen av retningslinjene. Formuleringene er 
noe forskjellig avhengig av hvilken utdanning det gjelder.  
 
Brukergruppene innenfor Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser representerer et bredt spekter av 
enkeltmennesker som i varierende grad er avhengig av tjenesteytere i helse- og sosialsektoren. Mange har sammensatte 
utfordringer av tverr-faglig karakter, som krever samordning og koordinering av tjenestene. Manglende kunnskap og 
kompetanse hos tjenesteyterne medfører tilleggsbelastninger for våre brukergrupper sammenlignet med hva som gjelder for 
den øvrige befolkningen. Derfor må kunnskap om mennesker med nedsatt funksjonsevne, herunder om det å leve med en 
sjelden diagnose, tas med i retningslinjene for utdanningene.  
 
Hele familien berøres alltid når noen får en sjelden diagnose. Det spesielle ved mange sjeldne diagnoser er at både flere barn 
og én av foreldrene kan ha den samme sjeldne diagnosen. Dette krever kunnskap og særlig oppmerksomhet fra helse- og 
sosialfaglig ansatte. 
 
1. Holdninger 
Mennesker med en sjelden diagnose ønsker å bli møtt på lik linje med andre bor-gere i alle deler av samfunnet. De bør møte 
tjenesteytere som har god forståelse og holdninger som sikrer likeverd og likebehandling, uansett funksjonsevne. I dette ligger 
også en forståelse for de særlige utfordringene som mange mennesker med en sjelden diagnose møter.  
 
2. FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 
FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er underskrevet og ratifisert av Norge. 
Yrkesutøvere i helse- og sosialsektoren bør kjenne til innholdet i denne og sikre likeverdig behandling av brukere med nedsatt 
funksjonsevne.  
 
Vi viser blant annet til Norges hovedinnlegg i generaldebatten CRPD 2018, datert 13. juni 2018. Her fremheves følgende tre 
områder: Inkludering og bevissthet, kunnskap og statistikk og utdanning. I det svært korte innlegget kan vi lese at “Continued 
efforts are required to run awareness and knowledge programs on the situation for persons with disabilities”. Vi mener at én 
hensiktsmessig måte å sikre dette på er å få slik kunnskap og bevissthet inn i helse- og sosialfagutdanningene. 
 
Vi har også lagt merke til at Barne- og likestillingsdepartementet er i gang med å utarbeide en ny strategiplan for likestilling av 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Også i denne sammenheng vil vi ta til orde for at kunnskap om CRPD hører hjemme i 
helse- og sosialfagutdanningene og at synliggjøringen av mennesker med nedsatt funksjonsevne gjennomgående øker 
innenfor disse utdanningene. 
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3. Konsekvent ordbruk 
Måten mennesker med nedsatt funksjonsevne blir skrevet og snakket om på er også viktig for den som har en sjelden 
diagnose. Det ligger mye definisjonsmakt i ordbruken. Retningslinjene bør gjennomgående og konsekvent bruke de samme 
begrepene for å hindre uheldige eller stigmatiserende uttrykk som kan underbygge fordommer. Vi har kommentert dette 
spesifikt noen steder, men ikke alle steder. 
 
Vi anbefaler at uttrykket fra FN-konvensjonen, mennesker med nedsatt funksjons-evne, benyttes gjennomgående i alle 
retningslinjene. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Barnevernspedagogutdanningen nevner ikke mennesker med nedsatt funksjonsevne i det hele tatt, verken barn eller voksne. 
Dette undrer vi oss over ettersom det i 2015 pågikk et større arbeid for å utarbeide en veileder om barn med nedsatt 
funksjonsevne i barnevernet. Vi kan imidlertid ikke se at denne veilederen foreligger. 
 
Sjeldne diagnoser er ofte syndromer med komplisert og sammensatt problematikk. Kunnskapen om den enkelte sjeldne 
diagnose er gjennomgående liten hos lokale tjenesteytere, og variasjonsbredden innenfor hver diagnose er stor. I tillegg 
kommer den særskilte problematikken som kan finnes hos noen familier der ett eller flere barn og én av foreldrene har 
samme sjeldne diagnose.  
 
Barnevernspedagoger bør kjenne til mulige problemstillinger knyttet til barn og voksne med nedsatt funksjonsevne, herunder 
de som har en sjelden diagnose. De må vite hva de skal se etter i det enkelte barns livssituasjon for å kunne sørge for 
oppvekstkår som fremmer læring, mestring og utvikling i en hverdag som, for noen, kan være annerledes enn for andre barn 
og foreldre. Hverdagsutfordringer knyttet til nedsatt funksjonsevne må primært løses gjennom tiltak ut fra helse- og 
omsorgstjenesteloven. Det må likevel være slik at i de få tilfellene det er snakk om barnevernssaker knyttet til barn og/eller 
voksne med nedsatt funksjonsevne, må det sørges for at disse håndteres slik barnevernloven krever og med tilstrekkelig 
kunnskap om det å ha nedsatt funksjonsevne og den enkelte sjeldne diagnose. 
 
Forslag til endringer/korrigeringer: 
 
• Læringsutbyttebeskrivelser 
Under Kunnskap foreslår vi at det inkluderes et punkt om barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne, herunder om de 
som har en sjelden diagnose og et punkt om FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjons-evne. 
 
Under Ferdigheter, punkt 5, bør det stå: Kan anvende kunnskap om sosial- og vel-ferdssystemet (…) herunder kunnskap om 
FNs barnekonvensjon og FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
Under Ferdigheter, punkt 11, bør det stå: Kan anvende kompetanse til å veilede barn, unge og deres foreldre i lærings-, 
mestrings- og endringsprosesser, herunder å kunne skille mellom når tiltak settes inn etter helse- og omsorgstjenesteloven og 
når de må settes inn etter barnevernloven. 
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Under Generell kompetanse foreslår vi et nytt punkt der det står Har god innsikt i livssituasjonen til familier der barn og/eller 
voksne har nedsatt funksjonsevne. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Fagforening 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 2 
• 5. Begrunn svaret 

o Vi vurderer at formen på høringen er tilrettelagt på en uheldig måte gjennom Questback. Spørsmålene er styrt og åpner lite 
opp for kvalitative innspill. Det er vanskelig å gi en helhetlig tilbakemelding på utformingen av retningslinjene i denne formen. 
Vi har allikevel forsøkt å svare på spørsmålene, men har lagt til dels lange innholdsmessige kommentarer i fritekstfeltet.  
 
Begrunnelse for scoring på skalen: Barnevernspedagogens faglige profil blir for utydelig. Det er definert kompetansebehov 
gjennom flere offentlige utredninger over mange år som dokumenterer et bredt kompetansebehov i ulike tjenester for barn 
og unge, særlig innenfor barnevernets virkeområde, der barnevernspedagogen har en viktig rolle. Dersom 
barnevernspedagogens kompetanse ikke styrkes og tydeliggjøres, vil ikke dette møte tjenestens fremtidige kompetansebehov.  
 
Videre: Det mangler en helhetlig struktur i retningslinjene for barnevernspedagogutdanningen. Vi vurderer at vernepleiernes 
struktur er god, og kommer med forslag om at barnevernspedagogutdanningens retningslinjer bygges på samme måte. Dette 
vil angi noen sentrale søyler for barnevernspedagogens profesjonalitet.  
 
Videre mangler retningslinjene for barnevernspedagogutdanningen en faglig plattform. Både det det sosialpedagogiske, 
barnefaglige, barnevernsfaglige og miljøterapien bør fremkomme som sentrale faglige plattformer:  
o Det sosialpedagogiske er en sentral tilnærming til profesjonsdannelsen og forståelsen av fagutøvelsen, og inkluderer 
et verdisyn og et menneskesyn som anerkjenner aktørperspektivet i alt arbeid som gjøres. I dette ligger at involvering og 
medvirkning av de involverte er en integrert del av profesjonsutøvelsen.   
o Det barnefaglige omhandler kunnskap om barn og ungdommers utvikling og behov, å kunne søke forståelse for det 
enkelte barn, inkludert kommunikasjon med barn og unge, samt å forstå den kontekst barn og unge lever i og hvordan dette 
påvirker barn og unge. Det er en viktig faglig oppgave at barn og unge skal oppleve tilhørighet og mestring i trygge relasjoner. 
Utviklingspsykologiske og pedagogiske perspektiver er viktige fagområder her. 
o Det barnevernsfaglige omhandler kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer for barns utvikling: å kunne 
identifisere dette og kunne iverksette handlinger og tiltak som beskytter barn og sikrer en utviklingsstøttende oppvekst. 
Vurdering av barns omsorgsbetingelser og foreldres omsorgskapasitet er sentralt i dette. Dette perspektivet innlemmer også 
kunnskap om hvordan rammebetingelsene familiene lever med påvirker barns omsorgssituasjon, herunder eksempelvis 
fattigdom, psykisk uhelse, funksjonsnedsettelser, rus, overgrep, vold mm. Analytiske ferdigheter hos barnevernspedagogen i 
arbeidet med det enkelte barn står sentralt for å kunne ivareta det barnevernsfaglige perspektivet.    
o Miljøterapien som barnevernspedagogen bør tilegne seg, vil måtte innlemme/være en del av de øvrige 
perspektivene. Miljøterapiens innhold bør bygges rundt endringsrettet arbeid med barn, ungdom, foreldre og familier der 
ivaretakelse av barns behov for omsorg, oppdragelse og behandling står sentralt. Gjennom grunnutdanningen bør 
barnevernspedagogen kunne anvende miljøterapeutiske metoder i ulike arbeidskontekster.   
 
I beskrivelsene i retningslinjene er kompetanse om rus og psykisk helse begrenset til nivået «å ha kjennskap til». Dette er ikke 
nok for å møte fremtidens kompetansebehov i tjenestene. Rus og psykisk helse er ofte tematikk og problematikk som utsatte 
barn og unge lever med, og som barnevernspedagogen både må forstå og arbeide med i sin arbeidshverdag. Dvs. at 
handlingskompetanse (generell kompetanse) må utvikles i forhold til dette. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 2 
• 7. Begrunn svaret 

o Vi vurderer at spørsmålet henger tett sammen med forrige spørsmål og viser derfor til dette. At barnevernspedagogens faglige 
profil er for utydelig vil skape mindre forutsigbarhet for barn, unge og deres foreldre om hvilken kompetanse de møter i 
tjenestene når de møter en barnevernspedagog. Generelt er vi skeptiske til å benytte begrepet «brukere» om barn og ungdom 
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og deres foreldre. Når det gjelder om retningslinjen svarer opp barn, ungdoms og foreldres fremtidige behov, så må 
barnevernspedagogutdanningen forholde seg til samfunnsutviklingen og kunne ivareta blant annet et mangfoldsperspektiv i 
arbeidet med barns oppvekst- og utviklingsbetingelser. Dette fremkommer ikke tydelig nok i retningslinjene.  
 
• Barnevernspedaogens faglige oppgave og samfunnsmandat fremkommer videre ikke av retningslinjene på en tydelig 
måte. Barnevernspedagogen møter i sin arbeidshverdag barn som lever i utsatte livs- og omsorgssituasjoner, om de jobber i 
kommunalt barnevern, i barnevernsinstitusjon eller andre barnevernstiltak, i psykisk helse (BUP), i rusomsorgen, i barnehage 
eller skole, i oppsøkende tjenester eller i fritidssektoren mv. Barn og ungdom trenger beskyttelse, og at det tidlig etableres 
utviklingsstøttende relasjoner og strukturer rundt dem, i et livsløpsperspektiv for å legge et best mulig grunnlag for 
ungdomstiden og voksentiden. Å søke forståelse om barns livs- og omsorgsbetingelser og hvordan deres behov kan ivaretas er 
sentralt. Grunnutdanningen for barnevernspedagoger bør sikre kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som støtter 
opp om denne faglige oppgaven.  
 
• Barnevernspedagogens kompetanse knyttet til barns perspektiv og barneperspektivet må løftes. 
Barnevernspedagogen skiller seg i dag fra andre profesjonsutdanninger i Norge gjennom å inneha et fokus på barns perspektiv 
og et barneperspektiv. For å ivareta dette perspektivet må barnevernspedagogen ha kunnskap om kommunikasjon og 
samhandling med barn og ungdom, noe aktivitetsfaget representerer en viktig innfallsvinkel til. Å sikre medvirkning fra barn 
og unge selv er en sentral faglig oppgave for barnevernspedagogen i mange ulike roller i velferdssystemet.  
 
• Barnevernspedagogens kompetanse knyttet til nettverks- og relasjonsmobiliserende arbeid må løftes og 
tydeliggjøres. I dette ligger at barnevernspedagogene må være kjent med og kunne anvende ulike metoder og tilnærminger 
for å oppnå mobilisering av nettverk rundt barn og familier, og at barn og familier har trygge og stabile relasjoner i og utenfor 
familien. Dette arbeidet må kunne gjøres med et livsløpsperspektiv.  
 
• I hvert av punktene over ligger det implisitt et endringsarbeid som skal skje sammen med barn og familier. 
Barnevernspedagogens kunnskap og kompetanse om ulike endringsrettede metoder og tiltak må innebære en 
oversiktskunnskap om mulige tilnærminger, og en handlingskompetanse knyttet til det mest grunnleggende endringsarbeidet 
som den profesjonelle rollen medfører. I det kommunale barnevernet vil veiledningskompetanse særlig rettet mot foreldre 
være viktig, mens i barnevernsinstitusjon eller skole vil direkte kontakt med barn og unge betinge kompetanse på ulike 
tilnærminger for å bygge relasjoner, mestring, endre gruppedynamikk mv. være viktig. Barnevernspedagogen inngår også i 
ulikt type behandlingsarbeid, og må ha kunnskap om dette. Det miljøterapeutiske perspektivet gir et godt grunnlag for 
kunnskap og kompetanse knyttet til endringsarbeid og ulike innfallsvinkler til tiltaksarbeid, og kan og bør være den 
grunnleggende stolpen for dette. Det er viktig å velge en plattform eller stolpe som barnevernspedagogene kan bygge sin 
kompetanse videre på etter endt grunnutdanning. 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 9 
• 9. Begrunn svaret 

o Vi vurderer at retningslinjene slik de stå ikke sikrer likhet nasjonalt om hva en barnevernspedagog skal være. Den faglige 
profilen er for utydelig, og den faglige plattformen mangler. BiA vurderer at dette gir for stor autonomi til 
utdanningsinstitusjonene, med den konsekvens at det fortsatt vil være store forskjeller på hva en barnevernspedagog er, slik 
fagfeltet opplever som en utfordring i dag når de ansetter fra de ulike utdanningsinstitusjonene. Vi vurderer at det er et behov 
for en større nasjonal normering av utdanningen, slik at kompetansen som fagfeltet trenger og tar i mot er forutsigbar og 
tilpasset barn, unge og familier og tjenestenes behov.  
 
Ved å tydeliggjøre faglig plattform for barnevernspedagogutdanningen, vil dette gi et godt grunnlag for nødvendig normering, 
som samtidig kan ivareta ønsket nivå av autonomi hos utdanningsinstitusjonene. 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o Ja.  

- Sosialpedagogikken må inn.  
- Det bør tydeliggjøres barnefaglig, barnevernsfaglig og miljøterapeutisk kompetanse.  
- Familie- og nettverksarbeid bør styrkes opp, inkludert nettverksmobiliserende og relasjonsmobiliserende arbeid.  
- Mangfoldssenitivitet bør fremheves.  
- Kunnskap om hva den digitale hverdagen medfører av utfordringer og muligheter både for barn, unge, foreldre og 
profesjonsutøvere. 
- Ettervern, eller arbeid med ungdom over 18 år med utfordrende eller vanskelige barndomserfaringer, er et viktig tema som 
barnevernspedagogen må kunne.  
- Innovasjon som fagområde og viktig innfallsvinkel til profesjonsutøvelsen, blant annet for å stimulere kreativitet og arbeid 
med å involvere  
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I tillegg bør nivået på kompetansen økes: en del områder bør løftes fra «kunnskap om» til nivåene «bred kunnskap» og 
«ferdigheter» og «generell kompetanse». Særlig er dette viktig innenfor kjerneområdene for barnevernspedagogen som 
omhandler å kunne vurdere omsorgssituasjonen og tilrettelegge for en trygg og utviklingsfremmende oppvekst. Kunnskap og 
kompetanse knyttet til ulike former for vold er sentralt, sammen med kunnskap om rus og psykisk helse. 
 
I det foreliggende utkastet fremkommer viktigheten av å ha kunnskap om samiske minoriteter. Det er avgjørende for å kunne 
være i stand til å yte likeverdige tjenester, at diskrimineringsgrunnlagene nevnes eksplisitt. Bare på denne måten vil vi klare å 
huske på at vi må ha kunnskap om de ulike minoritetene, og gjennom denne kunnskapen klare å legge til rette for å møte alle 
på en god måte. Erfaringsmessig klarer vi ikke favne alle disse om de ikke nevnes eksplisitt. BiA foreslår derfor at alle 
diskrimineringsgrunnlag nevnes i tråd med den nye diskrimineringsloven som trådte i kraft i 2018, herunder kjønn, religion, 
etnisitet, funksjonsnedsettelser, seksuell orientering og kjønnsuttrykk. 
 
Det er en pågående diskusjon i fagmiljøene (særlig i høgskole- og universitetsmiljøene) hvorvidt sosialpedagogikken fortsatt 
skal være barnevernspedagogens kjernefag, eller om det er barnevernsfaget som skal være dette. Begge begreper er 
utfordrende å definere tydelig, og gir etter vårt syn viktige perspektiver for barnevernspedagogens profesjonsutøvelse, gitt at 
fagene utvikles i utdanning og fagfeltene. Vi ønsker at både det sosialpedagogiske og barnevernsfaglige skal være viktige deler 
av barnevernspedagogutdanningen, det er utfyllende fag og perspektiver for profesjonsutøvelsen, og ønsker videre debatt om 
dette velkommen. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Nei 
• 12. Begrunn svaret 

o Vi svarer nei på dette fordi vi mener at beskrivelsene bør tydeliggjøres mer. Dvs. at det som står der i dag sånn sett er 
gjennomførbart, men vi vurderer at det bør stilles ytterligere krav og slik sett gjøres mer hensiktsmessig for at studentene kan 
øve opp sin faglighet på en god måte.  
 
Kapitlet med krav til praksisstudiene bør styrkes opp og må i tillegg til det som står der inneholde følgende presiseringer og 
nye momenter (dersom utdanningen utvides til en femårig master, vil dette må se annerledes ut):  
- Praksisstudiene skal utgjøre 24 uker totalt 
- Praksisstudiene innebærer at studenten er i direkte møte med barn, ungdom og foreldre i praksishverdagen, får 
arbeidsoppgaver knyttet til barn, ungdom og familier og etablerer samarbeid med disse, at studenten samarbeider med andre 
profesjoner og tjenester, og at studenten følges opp tett fra en veileder. 
- Fagplanen ved den enkelte utdanningsinstitusjon skal inneholde definerte områder for læringsutbytte, som gir 
studenter og veiledere klare oppfatninger om innholdet læringsutbyttet i praksisstudiet. 
- Minst 14 uker skal være  
o sammenhengende ved én arbeidsplass,  
o i siste halvdel av studiet,  
o i et av kjerneområdene for barnevernspedagogen, 
o med et gjennomgående fokus på barnevernspedagogens identitet og rolle, der studenten øver seg som selvstendig 
barnevernspedagog 
o og med en barnevernspedagog, som har gjennomført veilederutdanning, som veileder 
- De 10 øvrige ukene må også være knyttet til kjernearbeidsområdene for barnevernspedagoger med 
barnevernspedagog med veilederutdanning som veileder, med fokus på barnevernspedagogens identitet og rolle. 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 5 
• 14. Begrunn svaret 

o Fordi nivået er lagt for lavt, kan en i prinsippet si at dette er gjennomførbart innenfor en 3-årig bachelorutdanning. Men, fordi 
den faglige profilen og tyngden mangler, så er svaret at når dette utbedres, så vil rammene innenfor er bachelor ikke være 
godt nok. Mange offentlige rapporter og utredninger de senere år påpeker behovet for høyere kompetanse innenfor særlig 
barnevernsområdet, og en master som grunnutdanning vil, på samme måte som med lærerne, sikre at den grunnleggende 
kompetansen inn i dette feltet strykes, og derav styrkes grunnstrukturene for det mest komplekse arbeidsområdet i offentlig 
sektor.  
 
Det er behov for å styrke grunnutdanningens innhold og nivå, for at det skal gis en forsvarlig ramme om utdanningen for at 
barnevernspedagogen skal utvikle en profesjonell identitet som tjener kompetansebehovet i tjenestene for barn og unge. BiA 
mener derfor at utdanningen som barnevernspedagog må gjøres om til en klinisk fagintegrert master, slik som lærerne i dag 
har fått. Det er svært viktig at utdanningen bygges opp på en fagintegrert måte, og ikke modulbasert, da kompleksiteten i 
arbeidet som barnevernspedagogene utfører er høy, og en trenger å se kunnskap og ulike forhold i sammenheng, og dette må 
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øves opp gjennom utdanningen og ikke overlates til fagfeltet. En femårig utdanning gir større mulighet for å både gi sterk 
analytisk kompetanse og handlingskompetanse, men dette må være integrert. 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Vi har merket oss at lærerutdanningene nå er femårige og på masternivå fra høsten 2018. Dette har medført større søkning til 

læreryrket i 2018 enn tidligere, og vi registrerer at det skjer ulikt type utviklingsarbeid for å gjøre lærerutdanningene best 
mulig, for eksempel et arbeid for å utvikle lærermasterne med fokus på kvalitetsutvikling jf. Nyhetsbrev fra NOKUT 19.6.18. Vi 
vil insistere på at KD og utdanningssektoren setter samme søkelys og gir like rammebetingelser til arbeidet med å utvikle 
barnevernspedagogutdanningen som lærerutdanningene. Som kjent, mener vi at grunnutdanningen for barnevernspedagoger 
må løftes til et klinisk masternivå.  
 
Å utvikle et godt kunnskapsgrunnlag for barnevernspedagogutdanningen og barnevernsfeltet som sådan er viktig. Det må 
avsettes atskillig mer ressurser til forsknings- og utviklingsarbeid til dette enn det gjøres i dag. Blant annet mener vi at det 
sosialpedagogiske fagområdet må vies en sentralt oppmerksomhet, sammen med at en må fortsette forsknings- og 
utviklingsarbeidet innenfor det barnevernsfaglige. Dette er områder som henger tett sammen, der det sosialpedagogiske 
perspektivet er blant de fagdisiplinene som er et viktig grunnlag for et godt barnevernsfaglig kunnskapsgrunnlag, sammen 
med eksempelvis utviklingspsykologi, sosiologi, juss mv.  
 
Vi legger her ved et helhetlig forslag til overskriftene i retningslinjen, som et bidrag til å sikre en tydeligere faglig profil på 
barnevernspedagogutdanningen, der kjernekompetansen kommer tydeligere frem, og innrammingen av kunnskapen og 
kompetansen som skal bygges opp blir mer hensiktsmessig: 
 
Kunnskapsområder for barnevernspedagogen:  
 
I.  UTVIKLING AV YRKESROLLE, ETIKK OG SAMARBEID FOR BARNETS BESTE 
II. INNOVASJON, KRITISK TENKNING OG KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS 
III. SOSIALPEDAGOGISK PERSPEKTIV PÅ OPPVEKST 
IV. MESTRINGSBYGGENDE RELASJONER MED BARN, UNGDOM OG FORELDRE  
V.  BARNEVERNSFAGLIG ARBEID OG BARNS OMSORGSBETINGELSER 
VI. MILJØTERAPEUTISK OG UTVIKLINGSSTØTTENDE ARBEID    
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Vi vil oversende et helhetlig forslag til nye retningslinjer til programgruppa med basis i denne strukturen i løpet av september 
2018. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 

o Den norske legeforening 
• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 

o Barnevernspedagogutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Vises til vedlegg 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Statlig etat 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Arbeids- og velferdsdirektoratet 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 5. Begrunn svaret 

o Barnevernet, som barnevernspedagoger først og fremst kvalifiseres til, er en viktig samarbeidspart for NAV med felles 
brukere, særlig barn i lavinntektsfamilier og unge under 21 år. Unge er en målgruppe som øker blant mottakere av 
helsestønader (AAP og uføretrygd), noe som ofte skyldes psykiske vanskeligheter. En viktig del av velferdspolitikken er at flest 
mulig deltar i arbeidslivet, både sett ut fra et samfunnsmessig og individuelt perspektiv. Det er derfor viktig at 
barnevernspedagoger har kunnskap og kompetanse på sammenhengen mellom helse, marginalisering og deltakelse i 
arbeidsliv, og at arbeid er en avgjørende faktor for opplevelse av mestring og bedret helse. I læringsutbyttebeskrivelsene står 
det at barnevernspedagoger skal "ha kjennskap til arbeidsinkludering", noe vi mener er en for svak føring for at 
barnevernspedagoger aktivt skal bistå unge brukere i å lykkes i arbeidslivet. Vi er også litt usikker på formuleringen "kan 
oppdatere sin kunnskap om..." gir særlige føringer relatert til læringsutbyttet om "sammenhengen mellom helse, utdanning, 
sosioøkonomiske faktorer, arbeid og levekår". Vi anbefaler derfor at læringsutbyttet på dette området oppgraderes til å ha 
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kunnskap om sammenhenger mellom helse, marginalisering og arbeid, og hvordan aktuelle tiltak og metoder kan bidra til 
arbeidsinkludering. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 7. Begrunn svaret 

o Barnevernspedagoger bør kunne rådgi og bistå unge brukere og foreldre til utsatte barn i å inkluderes i arbeid. 
Formuleringene på dette viktige velferdsområdet er for vage og lite forpliktende. Se svar over. 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 9. Begrunn svaret 

o Ingen forutsetninger for å kunne svare på spørsmålet 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  

o Ikke mangler direkte, men forholdet mellom helse og arbeid, og kunnskap om arbeidsinkludering er for vagt formulert. 
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
o Vet ikke 

• 12. Begrunn svaret 
o Ingen forutsetninger for å kunne svare på spørsmålet 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o Vet ikke 
• 14. Begrunn svaret 

o Ingen forutsetninger for å kunne svare på spørsmålet 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Statlig etat 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 

o Barnevernspedagogutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sykepleierutdanningen, 
Vernepleierutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

• 5. Begrunn svaret 
• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Konkrete innspill: 
På s. 3. i punkt rekken vil vi anbefale ett tilleggs punkt (kanskje som et alternativ til pkt. 18?) som lyder som følgende: Har 
kunnskap om nye kjønnsroller og familieformer, herunder fedres nye omsorgsroller.  
 
På s. 4. punkt 5. foreslår vi følgende, som her er understreket: 



Høring RETHOS fase1  13.08.2018 08:26 
 

  
 

 
Kan anvende kunnskap om sosial- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse, herunder kunnskap 
om FNs barnekonvensjon og andre relevante internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter og likestilling.   
På s. 5 under «Generell kompetanse» mener vi det er nødvendig å nevne de ulike diskrimineringsgrunnlagene samlet og koble 
de opp mot likeverdige offentlige tjenester. Vår forslag er et nytt punkt som lyder: 
 
Har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering på områdene kjønn, etnisitet, religion og livssyn, 
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre 
likeverdige tjenester til alle grupper i samfunnet. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Privatperson 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Jan Storø, dosent ved barnevernpedagogutdanningen på OsloMet - storbyuniversitetet 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 5. Begrunn svaret 

o Min hovedbekymring med Rethos er at sosialpedagogikk er tatt ut som grunnlagsbegrep. Jeg synes det er svært problematisk 
å bytte ut "sosialpedagogisk" med "barnevernfaglig".  
 
Det sistnevnte av disse to begrepene er i prinsippet innholdsløst. Det sier ingenting om et faglig innhold, det benevner kun den 
arenaen der aktiviteten foregår. Det finnes ingen "barnevernfaglig teori", mens det faktisk finnes "sosialpedagogisk teori".  
 
At komiteen som har arbeidet med å utforme høringsnotatet har undersøkt om studenter og praktikere skjønner noenlunde 
det samme med begrepet sosialpedagogikk og kommet til at det gjør de ikke, er i seg selv ikke et argument for å ta bort 
sosialpedagogikk som grunnlagsbegrep (kanskje heller det motsatte, å styrke den). Hadde komiteen gjort samme undersøkelse 
på "barnevernfaglig", hadde den sett en minst like stor forskjell i svarene, kanskje større. 
 
Jeg er med andre ord svært engstelig for å ta bort det teoretiske grunnlaget for barnevernarbeid i utdanningen. Jeg tror det 
kan legge til rette for en ny omdreining av NPM-tenkningen i feltet. For meg er sosialpedagogisk teori en bauta vi forholder oss 
til, som gjør samfunnstenkningen relevant, kanskje særlig i den nåværende situasjonen der individualpsykologiske teorier er 
svært dominerende (traumefokus). 
 
Jeg minner også om at det er flere nasjonale og internasjonale initiativer på gang akkurat nå for å styrke sosialpedagogikken. 
Ett av dem samler seg i det relativt nydannede tidsskriftet "International journal of Social Pedagogy". Så tydelig er denne 
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tendensen at det å ta bort dette grunnlagsbegrepet i den norske utdanningen knapt kunne vært gjort på et mer ubeleilig 
tidspunkt. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 

og gjennomførbar?  
• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Statlig forvaltningsorgan 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o NAKMI, Folkehelseinstituttet 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sykepleierutdanningen 

• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 5. Begrunn svaret 

o I utforming av retningslinjer er det viktig å ta hensyn til en stadig økende innvandrerbefolkning. Per 1. januar 2018 var det om 
lag 916 700 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv (725 000) eller som er født i Norge med to 
innvandrerforeldre (159 000). Til sammen utgjør disse gruppene 17.3 prosent av Norges befolkning (SSB 2018)  
 
Vi bemerker at det ikke er satt fokus på kunnskap om migrasjon og helse i retningslinjene.  
For å sikre at fremtidig helsepersonell skal kunne tilby en likeverdig helse- og omsorgstjeneste for innvandrerpasienter er det 
nødvendig at dette inngår som en obligatorisk del av helse- og sosialfagutdanningene. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 2 
• 7. Begrunn svaret 

o Norsk helsevesen møter en stadig økende andel av pasienter med innvandrerbakgrunn og hvor mange har begrensete 
norskkunnskaper og også kan ha lav health literacy / helseinformasjonsforståelse. 
 
Språkbarrierer er en utfordring for helsetjenestene og det er en tilleggsutfordring at personer med kort botid har lite 
kjennskap til norsk helsevesen og at personer med lite utdannelse ofte mangler kunnskap om helse og kropp (SSB 2017, SSB 
2018, OECD 2011). 
Mangel på et felles språk vanskeliggjør kommunikasjonen og bruk av kvalifisert tolk og oversatt informasjonsmateriale vil ofte 
være avgjørende for å kunne yte likeverdige helsetjenester. Den viktigste forutsetningen for god samhandling og best mulig 
resultat er at pasienten er godt informert og kan gjøre sed forstått. Uten effektiv kommunikasjon preges helsehjelpen av dårlig 
kvalitet, feil og med risiko for pasientsikkerheten. 
 
Helse- og omsorgstjenestene, som andre offentlige tjenester, har gjennom sin aktivitetsplikt et ansvar for å «legge til rette for 
god kommunikasjon og riktig tilpasset informasjon». I pasientrettighetslovens § 3-5 heter det at "Informasjonen skal være 
tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn". 
God kommunikasjon er essensielt for kvalitet og pasientsikkerhet. Undersøkelser har vist at opp mot 70 % av alvorlige 
utilsiktede hendelser i helsevesenet helt eller delvis skyldes kommunikasjonsproblemer.  
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Økt bevissthet og kompetanse hos helsepersonell om språkbarrierer, kommunikasjon, tolk, migrasjon og kulturer bør inngå 
som en viktig del i alle helse- og sosialfagutdanninger. 

• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 
autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 9. Begrunn svaret 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  

o Kunnskap om ulike temaer knyttet til migrasjonshelse kan være en stor utfordring for både pasientsikkerhet og likeverdige 
helsetjenester og denne kompetanse er mangelfull i høringsutkastet. Undervisning om disse temaene er i svært liten grad 
inkludert i ‘Retningslinjer i et nytt system for styring av læringsutbytte i helse- og sosialfagutdanninger’. 
 
Likeverdige helsetjenester kan bare oppnås når alle pasienter har samme tilgang til informasjon, og når pasient og 
helsepersonell er i stand til å kommunisere tilfredsstillende. Det er åpenbart at pasienters rettigheter påvirkes av manglende 
tolkebruk (kap 5  NOU 2014:8.) 
 
Følgende temaer bør inngå i de relevante ‘kunnskapsområder’ for helse- og sosialfagutdanningene: 
• Grunnleggende kunnskaper om språkbarrierer mellom behandler og pasient, og hvordan helsepersonell kan forsikre 
seg om at informasjon blir forstått, slik at dette kan bedre pasientsikkerheten. Dette inkluderer bruk av tolk. Vi ser for 
eksempel i ‘kunnskapsområde 2 i Sykepleieutdanningen – ‘Etikk, kommunikasjon og samhandling’, at dette temaet overhodet 
ikke er nevnt.  
• Kunnskap om risikofaktorer og sykdomspanorama hos ulike grupper der dette avviker fra majoritetsbefolkningen, 
både positiv og negativ. 
• Kunnskap om utfordringer knyttet til sårbare innvandrergrupper, med tanke på juridisk status, helserettigheter for 
personer uten lovlig opphold, turister m.m., inkludert registrering, journalføring etc. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Vet ikke 
• 12. Begrunn svaret 
• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o Vet ikke 

• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 

o Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) 
• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 

o Barnevernspedagogutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 2 

• 5. Begrunn svaret 
o Det er behov for å utvikle grunnutdanningen innen barnevern til et masternivå. RBUP har i mange år drevet spesialist- og 

videreutdanning for klinikere. Vår erfaring er at bachelorgraden ikke er dekkende for tjenestenes reelle kompetansebehov, og 
at dette også gjør seg gjeldende til tross for lang praksiserfaring. Vi er særlig opptatt av at kandidatenes evne til kritisk 
tenkning og vitenskapsteoretiske kunnskap må økes, sett i sammenheng med kompleksiteten med arbeidsoppgavene de er 
satt til å løse. I arbeidet med utsatte barn i komplekse livssituasjoner er eventuelle mangler knyttet til denne kompetansen 
problematisk mht forutsetningene for å gjøre vurderinger knyttet til beslutninger, valg av tiltak og metoder, samt til å skjønne 
de ulike tiltakenes virksomhet og begrensninger. 
Dette er særlig viktig for utsatte barna, da de ofte er ekskludert fra effektforskningen. RBUP vil også bemerke at det i 
innsamlingen og vurderingen av informasjon om det enkelte barn i barnevernet er behov for et høyt nivå på kritisk tenkning 
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og vitenskapsteorietisk refleksjon - som tilsvarer læringsmål på masternivå jfr, Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (NOKUT, 
2014). 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 7. Begrunn svaret 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 7 
• 9. Begrunn svaret 

o Retningslinjene vurderes som generelle, og det kan legge grunnlag for svært ulike gjennomføringer og innhold på de ulike 
studiestedene. Det er problematisk fordi vi mener det er nødvendig for feltet at det finnes en klarerer forventing til hvilken 
grunnleggende kompetanse en kandidat skal ha etter endt grunnutdannelse. 

• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  
o KUNNSKAP - Kommentar til læringsmål nummer 11: Vi bemerker at det i den nye rammeplanen kun eksplisitt er nevnt 

kunnskap om minoritetsetniske perspektiver og urbefolkningen samer. Vi savner et mer overordnet perspektiv på flerkulturelt 
barnevern. Det bør også være mer fokus på migrasjonsprosessen, kulturell forståelse og kultursensitivitet som ledd i 
vurderinger, arbeidsprosesser og utforming av tiltak. Henviser til NOVA-rapport  5/18 om Omsorgsovertakelse og etniske 
minoriteter som peker på et særlig behov for mer kunnskap om disse temaene i barnevernfaglig arbeid. Kunnskap om kultur, 
religion, og etnisitet sin betydning for barns hverdagslivspraksiser og identitet.i foreslår derfor å inkludere følgende 
læringsmål: Kunnskap om kultur, religion, og etnisitet sin betydning for barns hverdagslivspraksiser og identitet. 
FERDIGHETER-FORSLAG TIL REVIDERT LÆRINGSMÅL NR. 16: Kan beherske systematiske metoder for kommunikasjon og 
konflikthåndtering, herunder jobbe mer brukerens opplevelse av hjelpeapparatets bruk av makt og tvang. 
SÆRLIG OM KOMMUNIKASJON: Evnen til å oppnå god og forståelig kommunikasjon med ulike folk i ulike roller og kontekster 
vil i de aller fleste tilfeller være en helt vesentlig ferdighet for at barnevernspedagogen skal kunne utføre sitt arbeid på en 
mest mulig hensiktsmessig måte. Evnen til god kommunikasjon er også en vesentlig kvalifikasjon for offentlighetens tillitt til de 
ulike instansene der barnevernspedagoger jobber, og bidrar til deres legitimitet.  Vi vurderer derfor at det hadde vært 
hensiktsmessig å nevne dette eksplisitt som et eget punkt som en nødvendig ferdighet, herunder kommunikasjon som er 
tilpasset for å kunne kommunisere godt med både offentligheten, barn, unge og voksne. Det bør særlig jobbes med 
kommunikasjonen med barn og unge – og at kommunikasjonen tilpasses den unges språklige, kognitive og sosiale utvikling. 
Dette understreker behovet for at bachelor i barnevern bør bli en fagintegrert master så snart som mulig. 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Ja 
• 12. Begrunn svaret 

o Praksis er viktig som ledd i integrering av en helhetlig kompetanse, jmf personlig kompetanse, evidensbasert kunnskap og 
brukerkunnskap. 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 2 
• 14. Begrunn svaret 

o RBUP Øst og Sør vurderer at feltets utfordringer og arbeidsoppgaver på generelt grunnlag innehar en kompleksitet som 
tilsvarer læringsmål tilhørende masternivå. Kommentarene under er utarbeidet jfr. Læringsmål som beskrevet i Nasjonalt 
Kvalifiksasjonsrammeverk (NOKUT 2014). 
 
Kommentar til generell kompetanse - læringsmål nummer 5: Vi ønsker påpeke at dette læringsmålet er utformet på en måte 
som vi vurderer at tilhører læringsmål på nivå med en masterutdanning, og ikke en utdanning på bachelornivå. 
 
Kommentar til generell kompetanse - læringsmål nummer 7: Vi vil her påpeke at dette læringsmålet både knyttet til å 
reflektere kritisk, og veilede kollegaer er gitt et innhold som vi vurderer at tilhører en masterutdanning, og ikke en utdanning 
på bachelornivå. 

• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Bruken av barnevernfaglig/barnefaglig vs. sosialpedagogisk:Overordnet sett ønsker vi å kommentere den gjennomgående 

bruken av barnefaglig og barnevernfaglig som begreper for å beskrive kunnskapsgrunnlaget ved dette studiet. Vår vurdering er 
at det særlig med bruken av barnevernfaglig skapes en begrensende ramme for profesjonen versus å opprettholde bruken av 
sosialpedagogikk. Også barn som har psykiske helseproblemer uten svikt eller mangler i omsorgssituasjoner opplever store 
utfordringer knyttet til sosial fungering og marginalisering. Sosialpedagogisk fremmer et perspektiv utover barnevern/omsorg 
som er viktig for å sikre at også barn med psykiske helseutfordringer får tilgang på fagpersonell som kan lære de nødvendige 
sosiale ferdigheter og jobbe med å integrere/reintegrere dem i ulike sosiale sammenhenger. Dersom utdanningen begrenses 
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til barnevernfaglig kompetanse kan samarbeidende instanser som psykisk helsevern for barn og ungdom, habilitering og skole 
og barnehage potensielt miste verdifull kompetanse knyttet til for eksempel miljøterapi og forebyggende virksomhet. 
 
Våre kommentarer til innholdet i de nye retningslinjene: 
Forslag til konkrete språklige endringer i teksten er merket: 
FORMÅL: 
RBUP ønsker at teksten i dette dokumentet gjennomgående bidrar til å synliggjøre barnevernspedagogens ansvar og rolle som 
særlig profesjon i å sikre barn og unges oppvekstvilkår.  
Vi er dessuten opptatt av at det skal synliggjøres at vår profesjon skal kunne bidra med noe utover anerkjennelse til barns 
behov for trygghet, tilhørighet og kjærlighet. Dette er momenter fagpersoner innen denne profesjonen skal bidra aktivt til å 
sikre for utsatte barn. 
Vi foreslår derfor helt konkret følgende endring i teksten: Med utgangspunkt i "barnevernspedagogens" samfunnsmandat skal 
kandidatene møte barn og unge i en utsatt livssituasjon med omsorg, "ydmykhet", forståelse, empati og "jobbe for å sikre" 
deres behov for trygghet, tilhørighet og kjærlighet.  
KUNNSKAP: Forslag til revidert læringsmål nummer 1: Har bred kunnskap om "barnevernet og barnevernspedagogens" 
samfunnsmandat, samarbeidspartnere, ansvars- og oppgavefordeling i velferdsforvaltningen. Det er viktig at 
barnevernspedagogene ikke bare rettes inn mot barnevernfeltet, men fortsatt ivaretar sin historiske oppgave med å ivareta 
miljøterapi og sosialpedagogikk innen psykisk helsevern for barn og unge. Barnevernspedagogutdanningen oppsto opprinnelig 
som en sammenslåing av utdanningen rettet mot barnehjemsbestyrere og for barne- og ungdomspsykiatrien (Statens skole for 
Internatpersonell – SKIP). 
Forslag til revidert læringsmål nummer 4: Ha bred kunnskap om "barne"-, barnevernfaglige og "sosialpedagogiske" 
temaer.……(resten av punktet fortsetter som det står). 
Forslag til revidert læringsmål nummer 10: Dersom barnevernspedagoger skal være i stand til å sikre best mulig tilpasset hjelp 
til det enkelte individ, vurderer RBUP at det er nødvendig at barnevernspedagogen har en omfattende kunnskap om ulike 
metoder og tiltak i hjelpeapparatet generelt, og barnevernet spesielt. Dette er en problemstilling som er særlig tematisert i 
tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Agder «Historien om Stina» (2018), hvor det pekes på en mangelfull forståelse av, samt 
sammenheng mellom barnets behov og de tiltakene som settes inn. Har "bred" kunnskap om ulike metoder og tiltak i arbeidet 
med særlig utsatte barn innenfor "ulike arbeidsfelt som barnevern, skole og nærmiljøarbeid, psykisk helsearbeid herunder 
miljøterapi". Ettersom denne kunnskapen vil være vesentlig kunnskap i arbeidet med tiltak for utsatte barn, vurderer vi at det 
er hensiktsmessig å peke på behovet for at dette punktet gis mer tyngde og plass i undervisningen.  
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Kommentar til kunnskap om læringsmål punkt 21: Begrepet «psykatri" bør her erstattes med "psykisk helsevern". 
Kommentar til plassering av læringspunkter under «kunnskap»: Tema for punkt 21 og 22 bør endres og defi 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kommune 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Nittedal kommune 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sykepleierutdanningen, 

Vernepleierutdanningen 
• 4. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige 

kompetansebehov? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 4 

• 5. Begrunn svaret 
o Generelt lite fokus på tverrfaglighet og samhandling på tvers av utdanninger og tjenester. 

• 6. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 7. Begrunn svaret 

o Brukerperspektivet kan med fordel vektlegges mer. 
• 8. Barnevernspedagogutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for 

autonomi (mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar 
på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 5 
• 9. Begrunn svaret 

o Det er en fordel om utdanningsinstitusjonene gjøres likere med tanke på faglig innhold. 
• 10. Barnevernspedagogutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?  

o Hvordan håndtere situasjoner med trusler/vold 
Tverrfaglig samarbeid/samhandling 

• 11. Barnevernspedagogutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig 
og gjennomførbar?  

o Nei 
• 12. Begrunn svaret 

o Krav til godkjent praksis bør spesifiseres både med tanke på relevante praksisstudier og godkjennes/ikke godkjennes opp mot 
personlig egnethet. 

• 13. Barnevernspedagogutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 3 
• 14. Begrunn svaret 
• 15. Barnevernspedagogutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Bestått teori/praksis bør gi autorisasjon.  
Holder å vise til lovverket trenger ikke spesifiseres noen steder da i tillegg, for eksempel Samenes rettigheter 
Mangler krav til utdanningsinstitusjonene på hvordan følge opp praksissted og studenter. Alt skjer ikke ute i praksis 
….sammenheng mellom teori og praksis   
Burde være samme formål, fokusområder og overskrifter 
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