
Barnevern i et minoritetsperspektiv, 15sp
Ett semester, høsten 2014 med 3 samlinger hhv  i Oslo, Alta og  
Tromsø.

Hovedområder
• Migrasjon, minoriteter og flerkulturelle samfunn
• Kritisk refleksjon i arbeid med minoritetsfamilier
• Samhandling mellom barnevernet og minoriteter.

Godkjent som en del av Master i barnevern ved 
UiT Norges arktiske universitet



FRA FAGLÆRERNE FRA STUDENTENE

Kunnskapsbasert barnevern
Formålet med studiet er å styrke den flerkulturelle
kompetansen i praktisk barnevernsarbeid og bidra i
utviklingen av et kultursensitivt barnevern.
Undervisningen forankres i et minoritetsperspektiv,
dvs. bevissthet og kunnskap om forholdet mellom
minoritet-majoritet og de ulike utfordringer og
problemstillinger dette kan innebære i samhandlingen
mellom barnevernet og minoritetsfamilier.

Kritisk refleksjon som metode
Studiet er arbeidsplassrelatert og god tilrettelegging fra
arbeidsgiver er vesentlig for å få best mulig utbytte både
for studenter og arbeidsplass. På første samling får
studentene innføring i kritisk refleksjon som metode i
barnevernfaglig arbeid. Studentene anvender kritisk
refleksjon gjennom hele studiet i forhold til erfaringer
fra egen yrkesutøvelse.

• Kommunen jeg jobber i har mange bosatte flyktninger og 
asylmottak. Vi ser i barnevernstjenesten en økning i saker 
rundt familier med minoritetsbakgrunn.  
Jeg ønsket å ta studiet for å få en bedre kompetanse for å 
håndtere dette. 

• Studiet gjorde meg tryggere i jobben. 
Videreutdanningen er så grundig at alle på jobben bør ta 
det. Særlig nyttig var bruk av kritisk refleksjon som metode  
gjennom hele studiet. 

• Høy faglig kvalitet med dyktige og engasjerte forelesere, 
gjorde at vi fikk både faglig og erfaringsbasert læring. 
Særlig nyttig var det at vi fikk jobbe direkte med  
problemstillinger knyttet til jobb. Utbyttet har vært så bra!



SØKNADSFRIST 1. MAI 2014

Kontakt
Institutt for sosialfag v/ studieleder Jan Erik Henriksen,  
e-post : jan.henriksen@uit.no

Opplegget er finansiert av BLD og gjennomføres i samarbeid 
med Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i
Lillehammer og Høgskolen i Telemark.

Vi har flere andre spennende studietilbud:

WWW.UIT.NO/STUDIETILBUD


