
Høgskolen i Lillehammer

Flerkulturell kompetanse
Barn og unge med innvandrerbakgrunn er et prioritert 
satsningsområde for Barne- og likestillingsdepartementet 
(BLD) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 
Sammen ønsker departementet og direktoratet å styrke den 
fler-kulturelle kompetansen i det kommunale og statlige 
barnvernet. Dette skal bidra til at barn og unge med 
minoritetsbakgrunn får et likeverdig tilbud sammenliknet 
med etnisk norske barn og unge samt at barnevernet blir mer 
kultursensitivt. 

nasjonalt løFt
På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet har høg-
skolene i Finnmark, Lillehammer, Oslo og Telemark utarbei-
det en videreutdanning som er knyttet til arbeidsplassen og 
bygger på studentenes erfaringer fra egen yrkesutøvelse. 

Videreutdanningen er tidligere gjennomført i 2008 og 
2009. I 2010 evaluerte NTNU Samfunnsforskning studiet. 
Forskerne vurderer utdanningen som faglig sterk og godt 
gjennomført, og mener den kan bidra til å innfri regjeringens 
målsetting om likeverdige barneverntjenester. På denne 
bakgrunn har departementet besluttet å videreføre tilbudet i 
2012.

målgruppe
Studiet er for deg som jobber i den kommunale barneverns-
tjenesten, på barnevernsinstitusjoner og innen det statlige 
barnevernet på regionalt nivå. 

Studiet har tre hovedtema:
 yMigrasjon, minoriteter og det flerkulturelle samfunnet
 y Samhandling mellom barnevernet og minoriteter
 y Kritisk refleksjon i barnevernsarbeid med barn og familier 
med minoritetsposisjon

samlingsdatoer
Studiet gjennomføres over tre samlinger i Oslo og i 
Lillehammer høsten 2012, hvor du vil treffe kollegaer fra 

hele Norge som er opptatt av det samme temaet! De tre 
samlingene arrangeres slik:

 y 5. - 7. september Nasjonal samling, Høgskolen i Oslo og 
Akershus

 y 8. - 10. oktober, Høgskolen i Lillehammer
 y 11. - 13. november, Høgskolen i Lillehammer

kostnader
Det er ingen kursavgift, kun utgifter til litteratur og til 
semesteravgift.

opptakskrav
Opptakskravet er bachelorgrad i helse- og sosialfag eller 
tilsvarende, samt en bekreftelse fra arbeidsgiver. 

søknad om opptak
Søknad sendes direkte til høgskolen (Lokalt opptak).  
Søknadsfrist er 15. april 2012. 

Søknads  skjema finner du på hil.no. 

mer inFormasjon
Se hil.no.

Du kan også kontakte Studenttorget på 
 y e-post: studenttorg@hil.no eller 
 y telefon: 61 28 81 02. 

Eller ta kontakt med faglig ansvarlig ved HiL Naushad Ali 
Qureshi på 

 y e-post: naushad.qureshi@hil.no eller
 y telefon 61 28 81 62

barnevern i et minoritetsperspektiv
videreutdanning 15 studiepoeng deltid
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Videreutdanningen er på masternivå og er 
etablert som et ledd i Barne-, likestillings- 
og inkluderingsdepartementets satsing på 
et mer kunnskapsbasert barnevern.

Målgruppe er ansatte i den kommunale 
barnevernstjenesten, men det er også rele-
vant for ansatte i barnevernsinstitusjoner og 
det statlige barnevernet på regionalt nivå. 

Studiet skal bidra til økt kompetanse i 
barnevernsfaglig arbeid overfor mino- 
riteter, samt bidra til å øke barnevernets 
legitimitet i minoritetsbefolkningen. 

Studiets innhold er delt inn i tre hovedtema:

• Migrasjon, minoriteter og det flerkultu-   
 relle samfunnet

• Samhandling mellom barnevernet og  
 minoriteter

• Kritisk refleksjon i barnevernsarbeid med  
 barn og familier med minoritetsposisjon

Undervisningen er samlingsbasert og gjen-
nomføres over tre samlinger á 3 dager i 
løpet av høstsemesteret. 

Kostnader knyttet  til utdanningen er  
semesteravgift, utgifter til pensum og til 
reise og opphold ifm samlingene.

Opptakskravet er bachelorgrad i helse- og  
sosialfag eller tilsvarende, samt en bekreft-
else fra arbeidsgiver.

Det søkes direkte til høgskolen via Lokalt 
opptak. Søknadsfrist er 15. april 2014. 

For mer informasjon:
www.hil.no/studier 

Kontaktpersoner:

faglige spørsmål: Anne Sigfrid Grønseth
e-post:  anne.gronseth@hil.no 
telefon:  61 28 82 01

adm. spørsmål: Hans Anders Hanslien
e-post:  hans.hanslien@hil.no
telefon:  61 28 75 46
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