Høringsspørsmål - forslag til forskrift om retningslinje for
masterutdanning i barnevernsarbeid
Svar på de spørsmål som oppfattes relevante. Det er mulig å svare generelt eller på
andre tema under siste spørsmål.
1) Utkastet til forskrift må blant annet ses i sammenheng med regjeringens høringsnotat
om kompetanse i barnevernet, der det foreslås å innføre krav om mastergrad for
visse oppgaver i barnevernet. I hvilken grad vurderes læringsutbyttebeskrivelsene i
utkastet til forskrift å dekke behovet for kompetanse i barnevernet?
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.
3) Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonenes
behov for autonomi (mulighet for lokal tilpasning)? Vi ber særlig
utdanningsinstitusjonene gi innspill på dette spørsmålet.
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?
5)

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

6) Er det innhold som bør tas ut eller nedtones i utdanningen? I så fall hva:
7) I kapittel 5 Opptakskrav, studiets oppbygning og praksisstudier er det beskrevet
opptakskrav til masterutdanning i barnevernsarbeid. Vi ber høringsinstansene
vurdere hvorvidt forskriften bør omtale opptakskrav og hva opptakskravene eventuelt
bør være.
8) 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
9) 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?
10) Har du/dere andre innspill enn det dere allerede har gitt ovenfor?

