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1.januar 2016 fusjonert Diakonhjemmet Høgskole med Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen 

Betanien og Misjonshøgskolen til VID vitenskapelige høgskole. 

 

1. Bakgrunn for studiet  

Realiseringen av barnevernets mandat stiller omfattende krav til kompetanse hos de ansatte i 

barnevernet. Ikke minst er det en stor utfordring for nyutdannede å arbeide i barnevernet. Over-

gangen fra utdanning til yrke omtales for mange profesjonsutøvere som et praksissjokk. I Befring-

utvalgets forslag til kompetanseutvikling i barnevernet (NOU 2009:8) understrekes det at nyansatte i 

barnevernet har særlig behov for god oppfølging og veiledning for å kunne møte de omfattende 

utfordringer arbeid i barnevernet fører med seg. Et faglig veiledet første år vil bidra til å gjøre 

nyansatte i barnevernet bedre rustet til å foreta reflekterte faglige beslutninger i møte med barn og 

familier. Barnevernsarbeiderne står i komplekse situasjoner hvor de blir avkrevd en umiddelbar 

handling samtidig som avgjørende spørsmål krever grundige overveielser. Veiledning vil kunne bidra 

til å utvikle deres evner til å møte utfordringer på en konstruktiv måte og legge til rette for utvikling 

av en reflektert fagidentitet som gir flere handlingsalternativer i møte med barnevernets brukere.  

 

VID vitenskapelige høgskole, studiested Diakonhjemmet har lang erfaring med tverrfaglig 

videreutdanninger i veiledning-, og utdanning til barnevernfeltet gjennom bachelor og master i 

sosialt arbeid og master i familieterapi i et systemisk perspektiv. Vi har også lang erfaring med 

samlingsbaserte deltidsstudier. Denne kompetansen vil vi bygge videre på i en videreutdanning i 

barnevernfaglig veiledning.  

 

VID, studiested Diakonhjemmet ønsker å tilby en videreutdanning i barnevernfaglig veiledning som 

kan gi erfarne barnevernsarbeidere veiledningskompetanse, for å styrke veiledningstilbudet til ny-

utdannede og nytilsatte i barnevernet. Studiet er inndelt i to emner; 1) Veiledningspedagogikk og 

veilederrollen og 2) Profesjonell veiledning for nyutdannede og nytilsatte i barneverntjenesten. 

Emne 1 gir en generell innføring i veiledning som fag og veilederrollen med innføring i ulike 

veiledningstradisjoner. Studiet har både en teoretisk og praktisk innretning. Studentene vil både gi 

veiledning og få veiledning på egen veiledningspraksis (metaveiledning) gjennom studiet. 

Tilnærmingen plasserer oss i en prosessorientert og kritisk veiledningstradisjon med vekt på utvikling 

av egen profesjonalitet og bevissthet på hvordan en bruker seg selv i veiledningsprosessen. I emne 2 

tematiseres særlige utfordringer nyutdannede og nytilsatte møter i overgangen fra utdanning til en 

komplisert arbeidshverdag i barnevernet, og hvilke krav dette stiller til tilrettelegging for veiledning. 

Utfordringene i barnevernet er omfattende. I veiledningsutdanningen legger vi vekt på å gi 
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kompetanse på å veilede i komplekse, utfordrende og sårbare situasjoner. Samtidig tematiseres 

særlig utfordringer knyttet til barnevernets komplekse skjønnsmessige vurderinger, medvirkning i 

barnevernfaglig arbeid, tverrfaglig samarbeid og arbeid i konfliktfylte situasjoner. Videre vil 

studentene fortsette arbeidet med egen veiledningspraksis og utvikling av denne gjennom utdyping 

av enkelte veiledningstradisjoner og læringsmodeller.  

 

2. Mål og læringsutbytte 

Formålet med studiet er todelt. Det skal for det første kvalifisere erfarne tilsatte i barnevernet til å gi 

profesjonell veiledning til nyutdannede og nytilsatte kolleger. Utdanningen vil også kunne inngå som 

del av grunnlag i godkjenningskrav som faglig veileder for barnevernspedagoger, sosionomer og 

vernepleiere. Studiet skal for det andre gjennom profesjonell veiledning bidra til økt kvalitet på 

barneverntjenestens arbeid ved å styrke nyansattes evne til å ivareta ansvars- og arbeidsoppgaver i 

barnevernet og bidra til å redusere at tilsatte slutter i barneverntjenesten etter få år.  

 

Gjennom arbeid med videreutdanningen skal studenten tilegne seg følgende overordnede 

læringsutbytte: 

 
Kunnskaper- etter endt utdanning skal studentene: 

 Ha avansert kunnskap om veiledning som fagområde med spesialisert innsikt i veiledning av 

nyutdannede og nytilsatte i barnevernet 

 Ha inngående kunnskap om hva som kan bidra til positiv utvikling av veiledningsprosessen og 

læreprosessen for veisøker  

 Ha inngående kunnskap om teori og forskning om læringsprosesser – fra nybegynner til 

kompetent utøver – fra utdanning til yrkesliv 

 Ha inngående kunnskap om utfordringer i det barnevernfaglige arbeidet 

 

Ferdigheter - etter endt utdanning skal studentene: 

 Kunne anvende faglig kunnskap om veiledning som legger til rette for faglig og personlig 

utvikling for nyutdannede og nytilsatte i barnevernet som bidrar til å sikre kompetent 

yrkesutøvelse og trygghet i rollen som barnevernarbeider 

 Kunne reflektere kritisk over faglige og etiske spørsmål i utøvelsen av veilederrollen, særlig 

overfor nyutdannede/nytilsatte i barnevernet og justere utøvelsen på bakgrunn av dette 

 Kunne analysere og vurdere kritisk valg av tilnærminger og metoder i veiledningsprosessen 
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 Kunne analysere faglige problemstillinger relatert til veiledning av nyutdannede og nytilsatte 

i barnevernet 

 Kunne analysere og vurdere hvordan veiledningsgruppen kan brukes som ressurs 

 

 

Generell kompetanse - etter endt utdanning skal studentene: 

 Kunne planlegge og gjennomføre veiledningsprosesser selvstendig med særlig forståelse for 

nyutdannede og nytilsatte utfordringer med å arbeide ut i fra barnevernets mandat 

 Kunne samarbeide med veisøker for og analysere vedkommende sitt lærebehov med særlig 

forståelse for overgangen fra utdanning til arbeidsliv  

 Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre veiledere og bidra til utvikling av god 

praksis og nytenking innen faglig veiledning  

 Kunne anvende kunnskap og relevante resultater fra forskning på praktiske og teoretiske 

problemstillinger innen veiledning  

 

3. Målgruppe og opptakskrav 

Målgruppen er ansatte i barneverntjenesten som har arbeidet i mer enn 2 år etter avsluttet 

bachelorgrad eller tilsvarende. Studiet vil også være relevant for ansatte i barneverninstitusjoner og 

det statlige barnevernet på regionalt nivå med mer enn 3 års arbeidserfaring etter avsluttet 

bachelorgrad. 

 
Opptakskrav  

A) Opptak til videreutdanningen forutsetter bestått bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse som 

barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller annet relevant fagområde (jus, psykologi, spesial-

pedagogikk), jf. § 3 i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 krav til mastergrad. Opptak og rangering 

skjer i henhold til forskrift fastsatt 11.desember 2015 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID 

vitenskapelig høgskole. 

 

I særlige tilfeller kan opptak foretas på grunnlag av realkompetanse. Opptak etter realkompetanse 

foretas av utdanningsinstitusjonen, jfr. retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse til 

videreutdanninger og masterutdanninger ved Diakonhjemmet Høgskole av 22. februar 2011.  
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B) Opptak til videreutdanningen forutsetter minst 2 års praksis i barnevernet (praksis både fra 

kommunal barneverntjeneste og institusjonsbarnevernet anses relevant) etter endt godkjent 

utdanning.  

 

 

4. Studiets oppbygning 

Videreutdanningen er utformet innenfor og i tråd med bestemmelser i 

 Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 

 Forskrift av 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad (fastsatt av daværende 
Utdannings- og forskningsdepartementet) 

 Forskrift 11. desember 2015 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige 
høgskole 

 

Studiet utgjør 30 studiepoeng. Læringsutbyttebeskrivelsene i studiet er utformet i henhold til 2. 

syklus (masternivå) i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Det er et 

samlingsbasert deltidsstudium. Studiet er organisert i to emner på 15 studiepoeng. Emne 2 bygger på 

emne 1. Undervisning og veiledning foregår på tre samlinger over 3 eller 4 dager i 2 semester. Hver 

samling inneholder både forelesninger og veiledning på egen veiledningspraksis (metaveiledning). 

Studiet gir til sammen 60 timers teori og 50 timers metaveiledning. Metaveiledningen vil bli gitt av 

godkjent faglig veileder. Deltagelse i undervisning og veiledning er obligatorisk. Det forutsettes at 

studentene gir veiledning til annen fagperson individuelt eller i gruppe gjennom hele studiet.  

Barnevernfaglig arbeid krever høy kompetanse, og videreutdanning i barnevernfaglig veiledning vil 

være et bidrag til dette. Videreutdanningen kan, for studenter med relevant bachelorutdanning, 

inngå som en del av master i sosialt arbeid ved VID, studiested Diakonhjemmet. Videreutdanningen i 

barnevernfaglig veiledning inngår da som 30 valgfrie studiepoeng. Masterstudiet kan tas på heltid 

eller deltid.  

 

5. Lærings og arbeidsformer 

Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning oppnås etter fullførte emner tilsvarende 30 studie-

poeng. Undervisningen er lagt opp med varierte og studentaktive undervisnings- og læringsformer. 

Arbeidsformene skal bidra til studentenes faglige- og personlige utvikling og økt refleksjonsnivå. Det 

vil være forelesninger, selvstudium, arbeidskrav, student- og lærerstyrte seminar med utprøving og 

øvelse i ulike veiledningsverktøy, modeller og ferdigheter i tillegg til at studentene gir og får 

veiledning.  
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Mellom samlingene arbeider studentene med pensum og arbeidskrav.  

 

For å kunne fremstille seg til eksamen i emnene forutsettes deltakelse i undervisning og 

metaveiledning samt gjennomføring av arbeidskrav som er fastlagt i det enkelte emne. Ved fravær 

over 20 % må det søkes instituttleder om fritak fra nærværsplikt, som da må kunne kompenseres.  De 

to emnene utgjør hver sin nærværsenhet. 

 

Det vil bli utarbeidet kompendium med artikler som er satt opp på pensum for de enkelte emnene. 

 

6.  Vurderingsformer 

Eksamener avholdes i henhold til forskrift 11. desember 2015 om opptak, studier, eksamen og grader 

ved VID vitenskapelige høgskole. Vurderingsformene gjengis under beskrivelsen av det enkelte emne. 

Det vektlegges at vurderingsformene bygger på studentenes arbeid i det enkelte emne. Det avlegges 

eksamen i hvert emne.  

 

Vurderingsuttrykk er gradert karakter A-E for bestått og F for ikke bestått. I hovedsak vil det benyttes 

ekstern sensur enten ved gjennomgang av besvarelser eller ved gjennomgang og godkjenning av 

eksamensordningen. Ved klage på sensur blir ekstern sensor alltid benyttet. Ved sensur benyttes i 

hovedsak to sensorer. 

 

7. Emnebeskrivelser  

 
Emne 1: Veiledningspedagogikk og veilederrollen  
 
Omfang og rammer 

15 studiepoeng tilsvarende 405 studentarbeidstimer. Det inkluderer 30 timer undervisning, 25 timer 

metaveiledning, arbeid med ca 1100 sider pensum samt annen studentrelatert aktivitet. 

 

Emnebeskrivelse 

Veilederen skal bidra til at den nyutdannede eller nytilsatte utvikler egen profesjonsidentitet som 

barnevernsarbeider gjennom refleksjon over egen yrkesutøvelse. Emne 1 omhandler veiledning som 

fag og funksjonsområde, faglige og etiske dilemma i faglig veiledning og veiledningsprosessen.  Rollen 

som veileder innebærer både å være relasjonsbygger og prosessleder. I all veiledning og i 
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profesjonelt barnevernsarbeid er kommunikasjon og relasjonskompetanse sentralt. I emne 1 

presenteres ulike teoretiske tilnærminger til veiledning som fag.  

Studiet har en praksisnær tilnærming med ferdighetstrening som har fokus både på det å være 

veileder og det å motta veiledning (veisøker). Dette gir muligheter til personlig læring og utveksling 

av erfaringer og tilbakemeldinger på egen utført veiledning. Et viktig innhold i studiet er 

metaveiledning som er en kontinuerlig veiledning på den veiledningen deltakerne selv gir. 

Metaveiledningens formål er å fremme bevissthet om egne erfaringer, og bidra til å utvikle 

handlingsalternativer som veileder. Metaveiledningen representerer også en modellfunksjon i det 

deltakerne møter én metaveileder og medstudenter mens de selv fungerer som veileder for en eller 

flere veisøkere.  

Kunnskapen barnevernsarbeidere har behov for er sammensatt og krever integrering av ulike former 

for kunnskap og ferdigheter. En del av den barnevernfaglige kompetansen må utvikles i praksis på 

det konkrete arbeidssted. For å kunne overføre teori fra en utdanningskontekst til en praksiskontekst 

må en også forstå konteksten hvor den skal brukes. Læring er situert. Der veileder og veisøker inngår 

i det samme praksisfellesskapet, gir det spesielle muligheter for læring gjennom samhandling og 

modellæring, men det innebærer også et behov for en særlig kritisk bevissthet om maktforhold i 

veiledningen. Forståelse av egen makt og maktutøvelse som barnevernsarbeider og kunnskap om 

strukturelle og organisasjonsmessige forhold er avgjørende både i veiledning og som barneverns-

arbeider. Det er også nødvendig å stille seg kritisk til egen og andres praksis. Kritisk refleksjon og 

bevisstgjøring om etiske forhold i arbeidet som barnevernsarbeider og veileder inngår som en del av 

emne 1.  

 

Et kunnskapsbasert barnevern1 innebærer at fagutøvelsen baserer seg på best mulig tilgjengelig 

vitenskapelig kunnskap sammen med utøverens erfaringer, kritiske og etiske vurderinger, brukernes 

preferanser og kontekstuelle hensyn. Det innebærer at barnevernet inkluderer både vitenskapelig 

kunnskap samt praktikernes og brukernes erfaringer. I veiledningsutdanningen vektlegges en 

bevissthet om ulike former for kunnskap sine muligheter og begrensninger, og hvordan en kan 

arbeide med å videreutvikle egen kunnskap og legge til rette for veisøkers kompetanseutvikling.  

 

Emne 1 inneholder følgende tema 

                                                           
1 Fra Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets FoU – strategi (2009 - 
2012). 
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Veiledning, refleksjon og kommunikasjon 

 Ulike perspektiver på faglig veiledning, veiledningsteorier og tradisjoner 

 Veiledningsprosessen  

 Veileders funksjon og rolle herunder makt  

 Aktuell forskning om veiledning  

 Refleksjon og kritisk refleksjon over egne utfordringer som veileder 

 Praktiske veiledningserfaringer og øvelser der veiledning blir reflektert over i et meta - 

perspektiv.   

 Kommunikasjon og relasjonsarbeid 

 
Etikk 

 Etiske overveielser i veiledning og i barnevernfeltet med vekt på profesjonsetikk  

 

Kunnskap og læring 

 Teori og forskning om læringsprosesser  

 Kunnskapsforståelse og ulike former for kunnskap 

 
Beskrivelse av læringsutbytte – kompetansemål  
 
Kunnskap - etter gjennomført emne skal studentene 

 Ha inngående kunnskap om relevante teorier og modeller i faglig veiledning, samt aktuell 

forskning og utvikling innen veiledningsfeltet  

 Ha inngående kunnskap om kommunikasjon, samt dialogens og relasjonens betydning for 

virksom veiledning 

 Ha inngående kunnskap om etiske spørsmål og maktforhold knyttet til profesjonsutøvelse og 

veiledning 

 Ha inngående kunnskap om teori og forskning om læringsprosesser  

 Ha bred innsikt i og forståelse for ulike former for kunnskap 

 

Ferdigheter - etter gjennomført emne skal studentene 

 Kunne anvende veiledning som reflekterende prosess, og kunne bruke refleksjon som 

virkemiddel i veisøkers videre læring og utvikling  

 Kunne identifisere, diskutere og arbeide med egne faglige og etiske utfordringer som veileder 

 Ha en kritisk forståelse for eget kunnskapsgrunnlag og praksiserfaring  

 Kunne anvende relevante resultater fra forskning i evaluering av egen veiledning 
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Generell kompetanse - etter gjennomført emne skal studentene: 

 Kunne planlegge og gjennomføre veiledningsprosesser 

 Kunne identifisere og kommunisere kulturelle og kontekstuelle utfordringer i en 

veiledningssammenheng  

 Ha holdninger og kommunikativ kompetanse som formidler aksept for og verdsetting av 

mangfold og forskjellighet, med en integrert verdibevissthet i veiledningsarbeidet  

 

Læringsformer 

Læringsformer i emnet er forelesninger, seminarundervisning med gjennomgang og utprøving av 

ulike veiledningsmetoder, refleksjonsgrupper gjennom bruk av IKT, skriftlige arbeidskrav og 

gruppeveiledning med øvelser der studentenes veiledningserfaringer og problemstillinger er 

gjenstand for refleksjon.  

 

Arbeidskrav  

Studentene må gjennom studietiden gi veiledning til en annen fagperson. Arbeidskravet består av en 

skriftlig individuell oppgave med refleksjon over utfordringer i faglig veiledning i barnevernet. 

Spørsmålet belyses gjennom refleksjon over egen erfaring og i lys av teori. Ca. 1500 ord. 

Vurderingsuttrykk: Godkjent/ikke godkjent. 

 

Vurderingsordning 

Eksamen består av en faglig oppgave hvor studenten bygger videre på arbeidskravet med refleksjon 

over utfordringer i veilederrollen og relaterer dette til relevant pensum. Omfang ca. 2000 ord. 

Vurderingsuttrykket er gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

 

Emne 2 

Profesjonell veiledning for nyutdannede og nytilsatte i barneverntjenesten  

15 studiepoeng tilsvarende 405 studentarbeidstimer. Det inkluderer 30 timer undervisning, 25 timer 

metaveiledning, arbeid med ca. 1100 sider pensum og annen studentrelatert aktivitet. 

 

Emnebeskrivelse 

I emne 2 vil studentene fortsette arbeidet med utvikling av egen veilederkompetanse. Det vil legges 

vekt på det å gi veiledning i komplekse, krevende og sårbare situasjoner, veiledningsprosesser i 

gruppe og gruppe som læringsarena, samt utfordringer nyutdannede og nytilsatte møter. Relatert til 
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barnevernets mandat arbeides det med utfordringer knyttet til komplekse skjønnsmessige 

vurderinger, brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid og arbeid i konfliktfylte situasjoner.  

 

De ansatte i den kommunale barneverntjenesten står overfor mange faglige utfordringer som har 

sammenheng med barnevernets mandat. Barnevernsarbeidere møter brukergrupper med sammen-

satte behov, personer med ulike former for avhengighet, psykiske problemer, fattigdom, samt barn 

som utsettes for vold og overgrep, familier med ulik kulturell og etnisk bakgrunn. Det stiller krav til 

god samhandlingskompetanse, varierte metoder og tilnærminger, og evne til å arbeide i tverrfaglige 

team (Meld. St. 13, 2011-2012, Utdanning for velferd). Det forventes også at barnevernet skal utvikle 

strategier for forebyggende arbeid. Barnevernets arbeid kjennetegnes av faglige dilemmaer relatert 

til interessemotsetninger mellom barn og foreldre, mellom brukere og fagfolk, dilemmaer i utøvelsen 

av rollene som hjelper og kontrollør, usikkerhet knyttet til konsekvenser av tiltak, avveining mellom 

ulike faglige og etiske hensyn. Barnevernet skal samtidig forholde seg til menneskers komplekse 

problemer og må kunne være fleksible og tilpasse handlingen til den enkelte bruker. Det er 

nødvendig å være kritisk til egen skjønnsutøvelse og faglige vurderingsprosesser. God kvalitet på 

tjenestene forutsetter at sosialarbeidere har oppdatert kunnskap på feltet, og at de kjenner til 

forskning og evalueringer om virkningen av tiltak.  

 

Videreutdanningen i barnevernfaglig veiledning bygger på en forståelse av at i profesjonelt barne-

vernfaglig arbeid må fagkunnskap kombineres med brukernes erfaringer, forutsetninger, behov og 

preferanser. Brukermedvirkning stiller helt spesielle krav til faglig kompetanse i barnevernets arbeid, 

hvor både barn, ungdom og foreldre er brukere, og kan ha motstridende interesser. Til tross for at 

brukermedvirkning og brukerorientering blir fremhevet som lovpålagte krav og idealer innenfor 

velferdstjenestene, kritiseres tjenestene ofte for at det blir honnørord uten forpliktende innhold. I 

videreutdanningen i barnevernfaglig veiledning legges det spesielt vekt på utvikling av kunnskap om 

medvirkning i barnevernfaglig arbeid. Medvirkning knyttes også i studiet til veilederrollen med 

innføring i og utprøving av modeller for brukerfeedback i veiledning gjennom eksempler på klient- og 

resultatstyrt praksis (KOR).  

 

Barnevernet er ofte utsatt for kritikk av omverden og av media, og det er et arbeidsfelt som kjenne-

tegnes av stor arbeidsbelastning og mangel på samsvar mellom oppgaver og ressurser. Det å arbeide 

i konfliktfylte situasjoner krever innsikt i og evne til konflikthåndtering. Dette krever at de ansatte har 

høy etisk bevissthet og vurderingsevne, og at de ivaretar kravet om en etisk forsvarlig praksis i en 

presset hverdag, og at de evner å prioritere mellom ulike arbeidsoppgaver. Å opprettholde en 

kontinuerlig refleksjon når en møter utfordringer er et sentralt aspekt ved profesjonell utvikling. En 
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åpen holdning til teori i kombinasjon med faglig nysgjerrighet og respekt for arbeidets utfordringer 

og kompleksitet fremstår som forutsetninger for optimal profesjonell utvikling. Veiledning vil kunne 

gi nyutdannede og nytilsatte et rom for å kunne reflektere over og undersøke egen praksis. Derfor 

har det stor betydning hvordan den enkelte arbeidsplass legger til rette for faglig veiledning, fag-

utvikling og tilegnelse av aktuell forskning. I dette emnet tematiseres utfordringer nyutdannede og 

nytilsatte møter i overgangen fra utdanning til en komplisert arbeidshverdag i barnevernet, og hvilke 

krav dette stiller til tilrettelegging for kontinuerlig profesjonell utvikling, læring og veiledning. Læring 

forstås både som en individuell kognitiv prosess, men også som situert og distribuert. Organisasjons- 

og systemkunnskap er nødvendig for den kommende veileders kompetanse for å kunne legge til 

rette for nyutdannedes læringsprosesser og utvikling av profesjonsidentitet. Det å kunne evaluere 

egen utvikling og det barnevernfaglige arbeidet er en viktig del av dette. 

 

Emne 2 inneholder følgende tema 

Metoder i veiledning knyttet til 

 Gruppeprosesser og bruk av gruppe som ressurs i gruppeveiledning 

 Evaluering og brukerfeedback, klient- og resultatstyrt praksis (KOR) 

 Veiledning sett i relasjon til kompetanseutvikling  

 Kunnskap om overføring av læring fra utdanning til yrke 

 Kunnskap om faktorer som bidrar til profesjonell utvikling 

 Særlige utfordringer for nyansatte relatert til opplevelse av ansvar, tidspress, møte med 

mennesker i vanskelige livssituasjoner  

 Praktiske veiledningserfaringer og øvelser der veiledning reflekteres over i et meta - 

perspektiv  

 

Veiledning ved særlige utfordringer i barnevernet  

 Arbeid i komplekse, krevende og sårbare situasjoner 

 Brukere med motstridende interesser 

 Komplekse samarbeidssituasjoner 

 Konflikter 

 Skjønn og krevende vurderingsprosesser 

 

Beskrivelse av læringsutbytte - kompetansemål 

 

Kunnskap - etter gjennomført emne skal studentene: 
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 Ha bred kunnskap om veiledning i komplekse og krevende situasjoner i barnevernets arbeid 

 Ha inngående kunnskap om gruppeprosesser og bruk av gruppen som ressurs i 

gruppeveiledning 

 Ha inngående kunnskap om hva som bidrar til profesjonell utvikling, mestring og 

handlingsevne  

 Ha inngående kunnskap om læringsprosesser knyttet til overgangen fra utdanning til yrkesliv 

med særlig relevans for nyutdannede/nytilsatte i barnevernet  

 Ha utdypende kunnskap om særlige utfordringer relatert til barnevernets mandat  

 

Ferdigheter - etter gjennomført emne skal studentene: 

 Kunne planlegge og gjennomføre hensiktsmessige veiledningsopplegg for nyansatte i 

barneverntjenesten  

 Kunne anvende relevant kunnskap om veiledning som gir rom for refleksjon over krevende 

hendelser, kreativitet og refleksive læreprosesser, utvikling av arbeidsallianse bygd på 

tilbakemelding fra veisøker 

 Kunne anvende gruppe som ressurs i veiledning 

 Kunne sikre at de særlige utfordringene nyutdannede/nytilsatte møter i barnevernet blir 

tematisert, bekreftet og utfordret på en måte som utvikler større grad av selvstendighet, økt 

trygghet i arbeidet, nytenkning, rom for kritisk refleksjon over eget arbeid og flere 

handlingsvalg  

 Kunne sette seg inn i relevant ny kunnskap og formidle verdien av kunnskapsbasert praksis.  

 Kunne evaluere selvutvikling og kompetanse gjennom skriftlige arbeider, og kunne bistå 

nyansatte med slik evaluering  

 Kunne tematisere særlige utfordringer i barnevernet relatert til medvirkning, komplekse 

vurderinger, konflikter og tverrfaglig samarbeid 

 

Generell kompetanse - etter gjennomført emne skal studentene: 

 Vise innsikt og forståelse for nyutdannedes vilkår og utfordringer i barneverntjenesten.  

 Kunne analysere og problematisere barneverntjenesten som lærende 

fellesskap/læringsarena  
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Læringsformer 

Det legges opp til varierte og studentaktive læringsformer med forelesninger, seminarundervisning 

med gjennomgang og utprøving av ulike veiledningsmetoder, skriftlige arbeidskrav og gruppe-

veiledning med øvelser der studentenes veiledningserfaringer og problemstillinger er gjenstand for 

refleksjon.  

 

Arbeidskrav 

Studentene må gjennom studietiden gi veiledning til en annen fagperson Arbeidskravet består av en 

skriftlig individuell oppgave med refleksjon over utfordringer i faglig veiledning i barnevernet. 

Spørsmålet belyses gjennom refleksjon over egen erfaring og i lys av teori. Ca. 1500 ord. 

Vurderingsuttrykk: Godkjent/ikke godkjent. 

 

Vurderingsform 

Eksamen er en individuell skriftlig oppgave over et selvvalgt tema innenfor faglig veiledning i 

barnevernet. Omfang ca. 3000 ord. Vurderingsuttrykket er gradert karakterskala med fem trinn fra A 

til E for bestått og F for ikke bestått. 


