FORSKRIFT OM SKIKKETHETSVURDERING
I HØYERE UTDANNING
FASTSATT AV KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 30. JUNI 2006 MED HJEMMEL I LOV
AV 1. APRIL 2005 NR. 15 OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER § 4-10 SJETTE LEDD.
FORSKRIFTEN TRÅDTE I KRAFT 1. AUGUSUT 2006, MED VEDTATTE ENDRINGER
FRA 1. JULI 2016.
UIS.NO

§ 1. Virkeområde
Skikkethetsvurdering etter Lov om universiteter og høyskoler § 4-10,
skal foregå ved følgende utdanninger (ved UiS):
1. barnehagelærerutdanning
2. pedagogiske utdanninger som tilfredsstiller kravene til å bli tilsatt i
undervisningsstilling i grunn- eller videregående skole (herunder grunnskolelærerutdanning (1.-7. trinn og 5.-10. trinn), lektorutdanning (8.-13. trinn),
og praktisk-pedagogisk utdanning)
4. barnevernspedagog
16. sosionom
17. sykepleier
26. utdanninger i spesialpedagogikk
§ 2. Definisjon og formålet med skikkethetsvurdering
1. Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å
kunne utøve yrket. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse,
rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre
studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket.
2. Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og
skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket.
Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt
skikkethetsvurdering.
4. Forvaltningslovens regler om saksbehandling gjelder ved særskilt skikkethetsvurdering.
§ 3. Vurderingskriterier for lærer- og spesialpedagogiske utdanninger
En student er uskikket i utdanningene som nevnt i § 1 nr. 1, 2, 24 og 26 dersom ett
eller flere av følgende kriterier er oppfylt:
a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser
for barn, unge og voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens
og skolens virksomhet.
b) studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i
en barnegruppe eller klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn,
unge og voksnes sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse.
c) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn, unge og voksne
i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.
d) studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide
med barn, unge og voksne.
e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold
til sine omgivelser.
f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet
eller kommende yrkesrolle.
g) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar
med veiledning.
h) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.

§ 4. Vurderingskriterier for helse- og sosialfagutdanningene (forkortet tittel)
En student er uskikket i utdanningene som nevnt i § 1 nr. 3 til og med 22, 25 og 27
dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:
a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for elever,
pasienter, klienter eller brukere.
b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold
og kommunisere med elever, pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere.
c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.
d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.
e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til
sine omgivelser.
f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet
og kommende yrkesrolle.
g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade
av elever, pasienter, klienter eller brukere.
h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar
med veiledning
Hele forskriften kan leses på
http://student.uis.no/studiehverdag/rettigheter-og-plikter/skikkethetsvurdering

Tvilsmelding
Ved UiS har vi to personer som følger opp skikkethetssaker. Venche Hvidsten er
kontaktperson og institusjonsansvarlig i saker vedrørende helse- og sosialfagutdanning,
og Egil Gabrielsen er kontaktperson og institusjonsansvarlig i saker vedrørende lærer- og
spesialpedagogisk utdanning.
Ved tvil om en student er skikket skal det leveres skriftlig tvilsmelding. Både praksislærer,
faglærer, studenter og administrativt ansatte kan melde tvil om en student er skikket for det
yrket han eller hun utdanner seg til. Den som leverer meldingen bør ikke være anonym, og
regnes ikke for part i saken. Tvilsmeldingen må være begrunnet. Situasjonen må beskrives,
de faktiske forhold må frem. Ubegrunnede meldinger behandles ikke.
Tvil om en students skikkethet skal meldes skriftlig til institusjonsansvarlig for den aktuelle
utdanningen.
Tvilsmeldingsskjema finnes på
http://student.uis.no/studiehverdag/rettigheter-og-plikter/skikkethetsvurdering

Videre behandling
Det er opp til institusjonsansvarlig å vurdere om tvilsmeldingen skal følges opp videre.
Studenten får i samsvar med forskriften vanligvis et tilbud om utvidet oppfølgning
og veiledning. Studenten får dermed en mulighet til å vise at han/hun er skikket.
Sakens alvorlighetsgrad vil her være avgjørende. I svært alvorlige situasjoner kan
studieavbrudd inntre umiddelbart.
Hvis ikke oppfølgning og veiledning medfører den nødvendige endring og utvikling hos
studenten, fremmer institusjonsansvarlig saken for skikkethetsnemnda. På bakgrunn
av skikkethetsnemndas innstilling fatter klagenemnda vedtak vedrørende studentens
skikkethet. En student som vurderes til ikke-skikket kan i nytt vedtak utestenges i inntil
fem år. Studenten kan ikke søke om plass ved tilsvarende utdanninger andre steder i
utestengningsperioden. Det kan settes vilkår før studenten får gjenoppta studiene
for eksempel at studenten må søke nytt opptak eller gjennomføre et utvidet
veiledningsopplegg.
Det skal ikke utstedes vitnemål til en ikke-skikket student – kun karakterutskrift.
For å få offentlig godkjenning som sykepleier kreves vitnemål.
Studenten kan bringe vedtak om skikkethetsvurdering inn for prøving ved tingretten innen
tre måneder etter at endelig vedtak fra klagenemnda foreligger. Studenten har rett til å la
seg bistå av advokat eller annen støttespiller fra sak er reist i skikkethetsnemnda. Rimelige
og nødvendige utgifter dekkes av UiS.

Institusjonsansvarlig og kontaktperson for helse- og sosialfagutdanning:
Venche Hvidsten: venche.hvidsten@uis.no, 51 83 42 69 / 51 83 41 00
Institusjonsansvarlig og kontaktperson for lærer- og spesialpedagogiske
utdanning:
Egil Gabrielsen: egil.gabrielsen@uis.no, tlf: 51 83 31 35 / 51 83 32 00
http://student.uis.no/studiehverdag/rettigheter-og-plikter/skikkethetsvurdering

