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Studentparlamentets kommentarer til høring om ”Kompetanseutvikling i 
Barnevernet. NOU 2009:8” 
 
Studentparlamentet har plukket ut noen punkter fra tilrådningene i utredningen som vi ønsker 
å kommentere. 
 
1.3.2. Rekruttering 
Studentparlamentet er ikke negativ til en nasjonal strategi for en rekruttering, men ønsker å 
påpeke at disse bachelorutdanningene er ikke de eneste i landet som sliter med rekruttering. 
Man må få et overordnet syn på profesjonsutdanningene slik at man unngår at nasjonale 
strategier ødelegger for hverandre. Et stort spørsmål kommer også på hvor ansvaret for 
gjennomføringen av strategien som blir lagt, og finansieringen av denne. Nasjonalt eller på 
institusjonsnivå?  
 
Studentparlamentet er i utgangspunktet negative til kvoteringer. Men dette betyr ikke at man 
er motstandere av prøveordninger hvor dette prøves ut. Kvotering bør uansett ikke være 
eneste form for tiltak. 
 
1.3.3. Faglig innhold i bachelorutdanning. 
Studentparlamentet synes inndelingen av de 14. grunnområdene ser bra ut. Vi har dessverre 
ikke fått tatt denne problemstillingen ordentlig opp med studenter som går på studiet, noe som 
har ville bidratt med bedre innsikt i punktene. 
 
1.3.4 Kvalitetskrav til studieopplegg 
Her er det to underpunkter vi vil kommentere spesielt: 
Turnusordning: 
Studentparlamentet mener i utgangspunktet at utfordringene når man møter arbeidslivet kan 
løses på en annen måte enn å innføre en turnusordning. Det er viktig å fokusere på innholdet i 
utdanningen og sørge for at man får styrket kvaliteten og relevansen i studiet, slik at de blir 
styrket i møtet med arbeidslivet. Praksisopplæringen er en viktig del av utdanningen som kan 
styrkes. Tydeliggjøring av ansvarsforholdene mellom institusjon og praksisplass, og 
kvalitetssikring av praksisplassene er viktige kriterier for å få styrket praksisen. Et siste tiltak, 
som er vi mener er bedre enn en turnusordning, vil være å lage strukturerte 
veiledningsopplegg for nyutdannede. Ved en styrking av kvaliteten i utdanningene, i henhold 
til nasjonale mål beskrevet i kvalifikasjonsrammeverket, mener vi at studentene bør være fullt 
i stand til å møte arbeidslivet. Likevel må arbeidslivet selv tilrettelegge for veiledning av 
nyutdannede sosialarbeidere 
 
Autorisasjon: 
Studentparlamentet støtter forslaget om en sertifiserings- og autorisasjonsordning i 
barnevernet etter endt utdanning. Vi mener dette vil ivareta brukernes sikkerhet, og sørge for 
at profesjonsutøverne har den nødvendige tillit og de kvalifikasjoner som kreves. 
Studentparlamentet er imot en ordning hvor studentene må betale for autorisasjonen. 
Autorisasjonen er en del av utdanningen og dette vil bryte med gratisprinsippet i norsk høyere 
utdanning. 
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Dette er de punktene Studentparlamentet ønsker å si noe om 
 
Eirik Uthus 
Leder Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 


