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1. I hvilken grad vurderes læringsutbyttebeskrivelsene i utkastet til forskrift å dekke behovet for 
kompetanse i barnevernet:  

a) Læringsmålene er i og for seg ikke noe å si på, men det synes som om det blir en meget 
teoretisk tilnærming, med lite ferdighetstrening i samhandling med barn og foreldre.  

b) Ifht en juridisk kompetanse, kan og bør styrkes allerede i grunnutdanningen, men vil anbefale 
at man i større grad bruker jurister til dette arbeidet i kommunene. Det er et stort og 
omfattende felt, som skal forstås og praktiseres, i tillegg til alle de andre 
kompetanseområdene en barnevernarbeider skal ha. Kunnskapen om det juridiske grunnlaget 
i enhver barnevernssak, bør håndteres av den yrkesgruppen som har dette som sitt 
spesialområde.  

c) Ifht utredninger, bør dette også skje i samarbeid med andre tjenester, som BUP, helsestasjon 
lege etc. Det bør ikke være opp til en deltjeneste og skulle ha «all» kompetanse. Det legges i 
større og større grad opp til tidlig innsats for barn og unge, sli kat kompetansen på tvers av 
tjenester bør utgjøre en halthet som medfører gode grundige utredninger, og analyser.  

Generelt: Det synes som om en masterutdanning i stor grad skal vinkles på analyser av 
eksisterende teorier, metoder, og fortolkninger. Gjennom praksis erfarer jeg at utfordringen er, 
at studenter har altfor liten praksiserfaring. Jeg vil derav foreslå at man gjennom et 
masterforløp, iverksetter 1 år med turnus, slik en rekke andre yrkesgrupper har med god 
erfaring. Det kna ikke være slik at man har et utdanningsforløp, og kommer ut etter 5 år, og 
fremdeles har 0 praksis i samhandling med mennesker i et slikt omfattende og til dels kritisk 
arbeid.  (Jamfør barn og familiers rettsikkerhet etc)  

 

2. I hvilken grad vurderes utkast til forskrift å være i tråd med brukernes fremtidige behov for kompetanse 
i tjenestene?  

a) Igjen, det er ikke noe å si på de mål som er satt, men, lite praksisnært. Analysekompetansen er 
viktig, på lik linje med evne til å gjøre vurderinger av risiko og beskyttelsesfaktorer, men det hjelper 
ikke å ha gode analytiske ferdigheter dersom du ikke evner å sette det ut i praksis, derav, det bør 
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innføres turnustid, og ikke bare en kort praksis av et såpass krevende studie, med krav om økt 
kompetanse også i fremtiden.  

 

3. Det bør absolutt kunne vektlegges en viss grad av frihet for den enkelte utdanningsinstitusjon til å 
gjøre lokal tilpasning, men likevel i et begrenset omfang. Erfarer i praksis at det er svært ulikt 
kompetansenivå, utfra hvilke prioriteringer den enkelte institusjon har gjort.  

4. Se pkt 3. 

5. – 

6.  §§ 10, 11 og 12. Dette bør det ansettes jurister for å ivareta, selv om utdanningene bør ha en del, slik 
som nå, men mulig at dette i større grad bør kvalitetssikres gjennom pålegg til 
utdanningsinstitusjonene om kompetanse til foreleser og mengde. 

7.  Opptakskrav bør fremgå av forskrift. Det bør selvsagt, om ikke turnus i master, legges opp til krav om 
2 årig praksis fra førstelinje, før man kommer inn på masterstudiet, om ikke turnus.  

8.  Dette med nasjonal juridisk deleksamen er et godt forslag. (- bør innføres allerede i grunnutdanning)  

9. Se ovenfor. Dersom man sammenligner vårt yrke, med for eksempel sykepleier, fysioterapeut, 
helsykepleier, leger og andre, ser vi at det er svært lite fokus på praksis, dette er kritisk i dette 
utdanningsforløpet. Et yrke hvor du er en av de viktigste verktøyene i arbeidet, bør og må ha økt 
praksisnærvær, helst i form av et turnusår ved innføring av masterutdanning.  
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