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Vi viser til høringsbrev av 31. august 2015 fra KD vedrørende ovennevnte høring. Ui0 har forelagt
høringen for de fakultetene som tilbyr lektorutdanning og PPU.
Det kom inn høringssvar fra Det humanistiske fakultet og fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet
og disse følger vedlagt.
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Svar fra HF - Høring: Tiltaksplan
og unge

for å bekjempe

Vi viser til høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet
lærerutdanninger.

vold og seksuelle

overgrep på barn

om Forslag til endringer i rammeplaner for

Fakultetet ser viktigheten i at alle kandidater fra lærerutdanningene har kunnskaper og ferdigheter
til å håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, og er glade for at
Kunnskapsdepartementet vil gjøre noe med dette. Vi er enige i at dette er kunnskap som helt klart
må være tilstede i skolen, men har noen kommentarer til endringsforslaget slik det fremstår.
Siden vi sender våre kandidater ut i praksis i utdanningsløpet er det viktig at kunnskap og
ferdigheter for å håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn og unge tilegnes allerede i studiene,
men den må følges opp senere. Ansvaret kan ikke ligge på lærerutdanningsinstitusjonene
alene,
men må videreutvikles av skolen som arbeidsgiver.
Vi setter også et spørsmålstegn ved om det er realistisk at «På bakgrunn av faglige vurderinger skal
kandiclat.en raskt skal kunne iverksette nødvendige tiltak» slik det står under Ferdigheter,
dersom det med tiltak menes noe mer enn å varsle og å skaffe annen nødvendig fagkompetanse.
HF er også bekymret for hvordan dette nye kravet i rammeplanen skal få plass i et allerede presset
studieløp, men siden dette vil inngå i «PPU-delen» av Lektorprogrammet vil vi avvente hva UV
mener om dette.
Med hilsen
Eirik Welo
studiedekan
Gro Enerstvedt Smenes
seksjonssjef
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UV svar Høring - Forslag om endring i forskrifter om rammeplan for
lektorutdanning, faglærerutdanning,
barnehagelærerutdanning,
og praktisk pedagogisk utdanning. Tiltaksplan for å
yrkesfaglærerutdanning
bekjempe vold og seksuelle overgrep på barn og unge
UV-fakultetet har sendt forslaget på høring til instituttene. Vi stiller oss bak de foreslåtte
endringene i rammeplanen.
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) har i tillegg gitt følgende kommentarer:
ILS støtter endringen som er foreslått under kunnskaper i læringsutbyttebeskrivelsene.
ILS støtter at det kan legges til et læringsutbytte underferdigheter som omhandler
kandidaters håndtering av vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom, men vi er uenig
i det faglige ansvaret som pålegges lærerkandidatene i høringsforslaget.
Forslaget er formulert på en slik måte at kandidaten forventes å ha faglige ferdigheter til
fullt ut å identifisere tegn på vold og seksuelle overgrep hos barn og unge, og at de har den
nødvendige kompetansen til å gjøre faglige vurderinger for å sette i gang nødvendige tiltak.
Vi mener at kandidaten må ha ferdigheter til å kjenne til prosedyrer for
bekymringsmelding/varsling ved mistanke om eller identifisering av tegn på vold eller
seksuelle overgrep, samt hvile instanser som skal involveres. Faglige vurderinger i forhold
til identifisering av tegn og igangsetting av tiltak er et eget fagfelt, med egne helse- og
sosialfaglige utdanningsløp. Dette ansvaret kan ikke tillegges hver enkelt lærer.
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved Uis3og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Ingunn Skjerue +4722855119, ingunn.skjerue@uv.uio.no

Det utdanningsvitenskapelige

fakultet

Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs
hus, 3. etasje

Telefon: 22 85 82 76
Telefaks: 22 85 82 41
postmottak@uv.uio.no
www.uv.uio.no

