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Anmodning om endring i forskrift  30.  juni  2006  nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere
utdanning

Universitetet i Agder (UiA) viser til e—postkorrespondanse den 5  .  mars  2019  mellom seniorrådgiver

Anne Marie Sundberg i studieavdelingen ved UiA og avdelingsdirektør Lars Vasbotten ved juridisk

avdeling i Kunnskapsdepartementet, vedrørende tolkning av ordlyden «barnevernspedagog» i

forbindelse med lovhjemmel for skikkethetsvurdering av UiAs studenter på femårig masterprogram

i bamevern.

Universitetet i Agder starter høsten  2019  opp et integrert femårig masterprogram i barnevern. Det

vises i denne sammenheng til presentasjon av programmet her:

htt s://www.uia.no/studier/barnevem. Dette er en utdanning som skiller seg fra de øvrige

masterprogrammene i barnevern som følger modellen tre (et treårig bachelorprogram i barnevern)

pluss to (toårig påbygging i form av et masterprogram). Ved slike masterprogram vil

utdanningsløpet gjerne innebære at studenten med sitt masterstudium bygger videre på en

profesjonsutdanning, for eksempel bamevemspedagog eller sosionom, som krever

skikkethetsvurdering.

I  §  1 i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, fremgår det en uttømmende liste over

utdanninger som krever skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler  §  4-10. Av

denne bestemmelsens punkt 4 fremgår det at det skal foregå en skikkethetsvurdering ved utdanning

til «barnevernspedagog».

Deler av det femårige masterprogrammet i barnevern vil innholdsmessig i hovedsak være

tilsvarende den treårige barnevemspedagogutdanningen. De samme hensynene som gjør seg

gjeldende bak en skikkethetsvurdering av studenter på barnevernspedagogutdanning, hvor en har

praksis/jobber med mindreårige barn og unge, vil også gjøre seg gjeldende for studenter i UiA sitt

masterprogram i barnevern. Et integrert femårig masterprogram, kan derfor ikke sammenlignes

med toårige masterprogram som bygger på en treårig profesj onsutdanning med hensyn til behov for

skikkethetsvurdering.

På bakgrunn av tidligere kontakt med departementet, legger vi til grunn at dersom den femårige

utdanningen skal omfattes av skikkethetsvurdering, vil det kreve forskriftsendring. En endring i

forskriftens  §  l punkt 4, kan for eksempel være at det fremgår av ordlyden at en

skikkethetsvurdering skal foregå ved følgende utdanninger «barnevernspedagog og femårig

masterprogram i barnevern».
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Universitetet i Agder anmoder Kunnskapsdepartementet om  å  endre ordlyden i § l punkt 4 i

forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, slik at femårig masterprogram i barnevern

også omfattes av en skikkethetsvurdering.

Siden Universitet i Agder starter opp det nye programmet høsten 2019, ber vi om at denne saken

prioriteres.

Med vennlig hilsen

Seunn Smith—Tønnessen

Universitetsdirektør

Ledelsen

Greta Hilding

Studiedirektør

Studieavdelingen

Dokumentet er elektronisk signert.
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