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Høring - NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet - kvalifisering til arbeid i 

barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning 

 

Det vises til høringsbrev fra barne- og likestillingsdepartementet av 01.10.2009. 

 

Høgskolen i Finnmark opplever det som særdeles viktig og nyttig å få en slik grundig 

gjennomgang av barnevernets historie og kompetansebehov. 

 

Det er ca 10.000 barnevernpedagoger i Norge og majoriteten av barnevernpedagoger jobber 

innenfor tjenester og samfunnsinstitusjoner rettet mot barn og unge. 

 

Kvaliteten på dagens utdanning svarer ikke godt nok til kompetansen som etterspørres.  

Manglene er avdekket gjennom bred forskning og flere offentlige utredninger. 

Tilbakemeldinger fra barnevernpedagoger i FO og FO-studenter bekrefter det samme.  

Befringsutvalgets rapport er tydelig på at dagens utdanninger ikke er i samsvar med 

praksisfeltets krav.  

 

Arbeid med sårbare grupper er komplekst på både primær-, sekundær-, og tertiærnivå. 

Manglene som avdekkes er knyttet til kjernekunnskap og ferdigheter i arbeidet med utsatte 

barn og unge og deres familier. Dersom ikke grunnutdanningen forbedres, vil det ytterligere 

svekke tjenestens og barnevernpedagogens legitimitet.  

 

Hvordan kan grunnutdanningene imøtekomme behovet som foreligger? 

 

Høgskolen i Finnmark utdanner både barnevernspedagoger og sosionomer. Vi støtter i all 

hovedsak ekspertsutvalgets tilrådninger til en styrket barnevernpedagogutdanning og et 

styrket fokus i sosionomutdanningen: 

 

Rammeplan 

En revidert nasjonal rammeplan må ligge til grunn for utdanningen av barnevernpedagoger, 

og det må i tillegg gis mulighet for å velge bestemt profil ved de forskjellige høgskolene, 

som for vårt vedkommende for eksempel kunne være ’Barnevern i samiske områder’.  

 

 

 



 

 

Fagråd 

Vi støtter etablering av et sosialfaglig nasjonalt fagråd for å styrke stemmen til 

barnevernsutdanningene. 

 

Finansiering 

Utdanningsinstitusjonene må gis tilstrekkelig finansiering gjennom basisbevilgninger og 

heving av kategoriplasseringen. Utdanninger med så stort innslag av ferdighetstrening må 

ikke være plassert i laveste finansieringskategori. Styrket finansiering gir rom for stort 

innslag av ferdighetstrening og casearbeid. 

 

Turnus 

Vi støtter forslaget om et turnusår med fordypning og tett veiledning. Det må imidlertid 

avklares hvorvidt ordningen skal være knyttet til utdanningsinsitusjon eller praksisfelt. Hvis 

førstnevnte, må turnusårets relasjon til hhv bachelorgrad og mastergrad avklares. 

 

Autorisasjon 

Vi støtter forslaget om at det knyttes autorisasjon til gjennomført utdanning og turnus. 

 

Faglig innhold 

Vi støttet om omkring klargjøringen at de 14 konkretiserte fagemner i 

barnvernsutdanningene er særdeles viktig for å kvalifisere til arbeid i barnevernet. Vi ser 

samtidig at det er en mye større utfordring å finne tilstrekkelig plass til disse områdene i 

sosionomutdanningen enn i barnvernspedagogutdanningen. 

 

Underrepresenterte grupper 

Vi tilslutter oss behovet for å øke rekrutteringen av underrepresenterte grupper til 

barnevernsutdanningene. Høgskolen i Finnmark finne det svært naturlig å ta et spesielt 

ansvar ovenfor den samiske delen av befolkningen, men ser samtidig at dette, i en tynt 

befolket region med marginal studentrekruttering, er vanskelig innenfor den ordinære 

studiefinansieringen. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Pål Markusson 

Høgskoledirektør  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


