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Målgruppe: Ledere og stedfortredere i norsk barnevern 
 

Opptakskrav: Søkere må være tilsatt som leder/fagleder/teamleder/stedfortreder for leder eller 

inneha lederoppgaver i norsk barnevern. Det kreves relevant utdanning på Bachelornivå, med 

minimum 180 studiepoeng.  

 
Omfang: Studiet er organisert som et deltidsstudium med 9 samlinger og totalt 24 dager fordelt på 3 

semester 

 

Undervisningsform(er) Undervisningssted 

-by 

-ønsket lokale 

Fra dato  

til dato 

Ant. timer Obligatorisk 

ja/nei 

3 samlinger, i alt 9 dager Trondheim Høst 2017 63 Ja 

3  samlinger, i alt 7 dager Trondheim Vår 2018 49 Ja 

3 samlinger, i alt 8 dager Trondheim Høst 2018 56 Ja 

Det gis i tillegg veiledning 

knyttet til arbeidskrav 

Trondheim og via 

Blackboard 

Høst 2017- 

høst 2018 

Min. 5 Ja 

 

 

Studieform: Forelesninger, gruppearbeid, veiledning, ledertrening 

 

 

Mål med studiet 

 

Studiet skal: 

 

 Gjøre ledere i barnevernet til autoriteter på barnevernets samfunnsoppdrag og gi en økt 

forståelse av egen lederrolle 

 

 Gi kunnskap om ulike perspektiv på ledelse, fagutviklingsstrategi, 

tjenesteovergripende arbeid og team- og nettverksledelse med tanke på å oppnå 

robuste ledelses- og organisasjonsstrukturer i barnevernet 

 

 Gjøre ledere i barnevernet bedre rustet til å ta krevende beslutninger, utøve god 

personalledelse og ressursstyring, samt lede tverrfaglige samhandlingsprosesser og 

samarbeid med barn, unge og familier 

 

 Øke kompetanse i å forstå og håndtere utfordringer i fag- og personalledelse, drift og 

utvikling av barnevernfeltet  
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 Utvikle kompetanse i å reflektere og handle med utgangpunkt i god forståelse for 

medvirkningsprosesser og hva det innebærer å ivareta barnets beste interesser og 

rettsprinsippet 

 

 

Læringsmål: Studiet skal bidra med å: 

 

 Gi kunnskap om ulike perspektiv på ledelse, fagutviklingsstrategi, tjenesteovergripende arbeid 

og team- og nettverksledelse med tanke på å oppnå robuste ledelses- og 

organisasjonsstrukturer i barnevernet 

 

 Gjøre barnevernledere bedre rustet til å ta krevende beslutninger, utøve god personalledelse og 

ressursstyring, samt lede tverrfaglige samhandlingsprosesser og samarbeid med barn, unge og 

familier 

 

 Øke kompetanse i å forstå og håndtere utfordringer i fag- og personalledelse, drift og utvikling 

av barnevernfeltet  

 

 Utvikle kompetanse i å reflektere og handle med utgangpunkt i god forståelse for 

medvirkningsprosesser og hva det innebærer å ivareta barnets beste interesser og 

rettsprinsippet 

 

Læringsutbytte: 
 

Kunnskap  

 Etter å ha fullført studiet skal studenten ha inngående kunnskap om:  

 Organisasjon- og beslutningsteori, og ulike perspektiver på ledelse i en barnevernkontekst  

 Ressursstyring og forsvarlighet ut fra lovens krav og budsjettrammer  

 Barnevernet som lærende organisasjon og utvikling gjennom kvalitetsforbedring og 

kompetanseheving  

Ferdigheter  

Etter å ha fullført studiet skal studenten kunne:  

 Planlegge og å lede utvikling av egen organisasjon i samspill med medarbeidere og omgivelsene 

 Anvende modeller og metoder for resultatorientert kommunikasjon, veiledning og 

konflikthåndtering innenfor barnevernfaglig ledelse 

 Ta i bruk metoder for personalledelse og god ressursstyring 

 Bruke relevante metoder for å løse barnevernets samfunnsoppdrag og få barn og familiers stemme 

fram i barnevernets arbeid 

 Sette i gang og lede samhandlingsprosesser og tverrfaglige nettverk 

 Formulere faglige resonnementer knyttet til utvikling av barnevernet og barnevernledelse som 

fagfelt 

Generell kompetanse 

Etter å ha fullført studiet skal studenten ha:  

 Økt kompetanse i å planlegge, vurdere og å utøve god ledelse med utgangspunkt i etisk 

forsvarlighet og forståelse for barnets beste interesser og rettsprinsippet 
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 Forståelse for systematisk og strategisk endrings- og utviklingsarbeid som grunnlag for å møte 

aktuelle utfordringer i fagfeltet og morgendagens barnevern 

 Evne til å analysere utfordringer og behov for endringer og til å samarbeide med alle aktuelle 

aktører for å oppnå ønskede resultat 

 

Nivå: Mastergrad 

 

Undervisningssemester: Høst 2017 og Vår og Høst 2018, 3 semester 

 

Undervisningsspråk: Norsk 

 

Forkunnskapskrav, adgangsbegrensning og studierettskrav: Søkere må være tilsatt som 

leder/fagleder/teamleder/stedfortreder for leder eller inneha lederoppgaver i norsk barnevern. Det 

kreves relevant utdanning på Bachelornivå, med minimum 180 studiepoeng. Det tas opp maks 32 

studenter. 

 

Anbefalt forkunnskap: ikke aktuelt 

 

 

Faginnhold: 

Studiet i barnevernledelse legger vekt på utvikling av lederkompetanse med utgangspunkt i 

barnevernets mandat. Studiet holder faglig kvalitet på masternivå og har fokus på: 

 Teorigrunnlag med helhetlig ledelsesmodell og ulike perspektiv på organisasjon og ledelse. 

 Ledelse i en barnevernfaglig kontekst – lederutvikling tilpasset de konkrete utfordringene i 

fagfeltet. 

 Ledertrening med bruk av praksisnære og konkrete ledelsesmodeller.  

 

Studiet vil bidra med lederutvikling innenfor ulike hovedperspektiv: 

 Organisasjon – systemnivå: Struktur, strategi, og ledelse som funksjon. 

 Gruppe – teamnivå: Ledelse og fagutvikling av grupper og team.  

 Individnivå: Personalledelse og konflikthåndtering på individnivå 

 

 

Videreutdanningen er delt inn i fire hovedtema: 

 

1. Barnevernledelse; organisere og forvalte barneverntjenesten 

Samling 1. Organisasjonsforståelse, ledelsesformer og lederskap i barnevernet  

      (høst 2017) Tirsdag 5., onsdag 6. og torsdag 7. september 2017  

      Samling 2. Teamledelse, teamutvikling og organisasjonskultur i barnevernet (høst 2017) 

      Tirsdag 17., onsdag 18. og torsdag 19. oktober 2017  

 

2. Personal- og økonomiledelse; arbeidsmiljø- og personalarbeid, ressurs- og 

økonomistyring  

 

      Samling 3.Personalledelse i barnevernet, Ressurs- og økonomistyring (høst 2017) 

      Tirsdag 21., onsdag 22, torsdag 23. november 2017  

Samling 4. Lederkommunikasjon, beslutningsprosesser og konflikthåndtering (vår 2018) 

Tirsdag 9., onsdag 10. og torsdag 11. januar 2018 



 5 

3. Fagledelse; fag- og utviklingsarbeid   

Samling 5. Kunnskapsforståelse og utvikling av barnevernet som lærende organisasjon 

(vår 2018) Tirsdag 20. og onsdag 21. mars 2018  

Samling 6.  Endringsledelse og implementering av barnevernets kvalitetsmål og 

forsvarlighetskrav (vår 2018) Tirsdag 29. og onsdag 30. mai 2018 

 

4. Strategiledelse og offentlig ledelse; strategisk og tjenesteovergripende arbeid  

Samling 7. Strategisk utviklingsarbeid og endringsledelse (høst 2017) – Studietur Tirsdag 

11. og onsdag 12. september 2018 

Samling 8.  Gjennomgang av strategiske tema – beslutningsprosesser og skjønnsutøvelse 

(høst 2018) Tirsdag 17, onsdag 18. og torsdag 19. oktober 2018 

Samling 9. Ledelse av samarbeid på ulike forvaltningsnivå, ledelse i og av nettverk (høst 

2018) Tirsdag 21., onsdag 22. og torsdag 23. november 

 

I tillegg er lederidentitet, lederatferd og lederferdigheter et gjennomgående tema i hele studiet. 

 

Obligatoriske aktiviteter: 80% oppmøte på samlinger og innlevering av arbeidskrav som skal være 

godkjent for å kunne få godkjent vitnemål. 

 

Vurderingsform og karakterskala: 
Det er totalt 5 arbeidskrav, 2 skriftlige fagnotat hvorav ett presenteres muntlig, og tre 

ledertreningsoppgaver.  

 

Arbeidskravene må være bestått for å for å kunne få godkjent vitnemål. Krav til form og innhold i 

fagnotat og ledertreningsoppgaver er beskrevet i et eget notat til studentene. Det vil bli gitt veiledning 

til gjennomføring av arbeidskravene.  

 

Studiet har en 3 dagers individuell, skriftlig hjemmeeksamen. Eksamensformen gir gode muligheter 

for integrering av teori og praksis. Ved vurdering av eksamen benyttes også ekstern sensor. Eksamen 

høst 2018. 

 

Eksamen vurderes etter ordinær karakterskala A-E for bestått, F for ikke bestått. 

 

Studiepoengreduksjon: ikke aktuelt 

 

Emneansvarlig:  
Hovedlærer: Universitetslektor Torill Moe 

Emneansvarlig: Forsker Åse Bratterud 
 

Andre relevante opplysninger: 
Det vektlegges erfaringslæring og integrering av kunnskap og praksis.  Undervisningen er 

kunnskapsbasert, og studentene får anledning til å forholde seg kritisk reflekterende til problemer og 

beslutninger knyttet til forbedring av operativ ledelse og samhandling innen barnevernfeltet. Det 

arbeides med ledertrening på hver samling 

 

Kursavgift: Ingen kursavgift i tillegg til semesteravgift og utgifter til pensumlitteratur. Det tas 

forbehold om finansiering. 
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Det forutsettes at studentene kjenner til aktuelle lover og offentlige utredninger på fagfeltet.  

Med forbehold om endringer. 
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