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Til Kunnskapsdepartementet  

Via postmottak@kd.dep.no         
         Oslo 8.10.2020 

 

       

Forskrift om nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglig masterutdanning                                                                                                                             

Vi viser til fristutsettelse på ovennevnte høring. Takk for at vi får gi høringsinnspill, og beklager at vi 
som følge av et stort arbeidspress er forsinket.  

Vi viser til tidligere inngitte høringsinnspill fra foreningen i anledning temaet innhold i utdanningen.   

Her er tilbakemelding på de av høringsspørsmålene vi har innspill til:  

2) I hvilken grad vurderes utkast til forskrift å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Vi ber særlig brukerorganisasjoner gi innspill på dette spørsmålet. 

Svar: 

Utkastet har få beskrivelser av læringsutbytte og krav til kunnskap knyttet til barn som det offentlige 
har overtatt omsorgen for. Utkastet har et relevant fokus på at kandidatene skal ha inngående 
kunnskap om analyse og utredning av et barns omsorgssituasjon, men mangler kunnskapskrav 
knyttet hva som skal til for å rekruttere, godkjenne, lære opp og veilede fosterforeldre. 

Vi spør om det kan være en ide å foreslå et punkt på dette under forskriftens §§ 4 og 5? 

Kompetansekrav til samarbeid og samhandling med andre profesjoner er også noe mangelfull slik vi 
ser det. 

Vi savner også noe fokus på krav til relasjonskompetansen og praktisk jobbing med familier, både 
foreldre og fosterforeldre samt fokus på samarbeidet og samhandlingen mellom alle rundt et barn.   

4) Formålet med forskriften er å sikre at kandidater med samme utdanning får samme 
sluttkompetanse uavhengig hvilken utdanningsinstitusjon de er utdannet ved. Hvordan vurderes 
dette å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene?  
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Svar:  

Det vurderes som greit. 

5) Er det kompetanse som mangler i høringsutkastet til forskrift? I så fall hvilke?  

Svar:  

Kompetanse om hvilke krav som bør stilles til, og hvilken oppfølging barn som barnevernet har 
overtatt omsorgen for, trenger av oppfølging. Jmf punkt 2. 

7) Det er foreslått nasjonal deleksamen for utdanningene. Vi ber om høringsinstansenes innspill på 
en mulig innføring av nasjonal deleksamen i jus for de barnevernsfaglige masterutdanningene.  

8) Praksisstudier kan beskrives i forskriften, men skal da beskrives på et overordnet nivå. Detaljert 
beskrivelse av praksisstudiene skal skje ved den enkelte utdanningsinstitusjon. Det er ikke lagt inn 
krav om praksisstudier i utdanningene. Utdanningsinstitusjonene kan likevel tilby praksisstudier som 
en del av utdanningene. Vi ber høringsinstansene særlig vurdere om det bør forskriftsfestes krav til 
praksis i utdanningene eller om dette kan vurderes ved den enkelte utdanningsinstitusjon?  

Svar:  

Krav til praksis bør forskriftsfestes. Dette er kanskje enda viktigere enn krav om nasjonal deleksamen 
i jus, selv om det også er ønskelig at forskriftsfestes.  

 

Med vennlig hilsen  

Norsk Fosterhjemsforening 
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