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Studieplan 2011/2012

1MAFOREB/1 Forebyggende arbeid med utsatte barn,
unge og deres familier

Forebygging dreier seg om å redusere risikofaktorer i barn og unges liv, samt å styrke
familien og de unges ressurser og kompetanse. Studentene skal opparbeide seg innsikt og
kunnskap om marginaliserende prosesser som har uheldige konsekvenser for barn og unges
velferd. Videre skal studentene utvikle forståelse for at forebygging dreier seg om å støtte
prosesser i retning av at barn, unge og deres familie får økt makt over egen livssituasjon og
derved settes i stand til finne løsninger på sine problemer. En sentral målsetting er at
studentene skal tilegne seg forståelse for at forebyggende arbeid forutsetter tidlig,
sammenhengende og selvstøttende innsats.

Det vil bli lagt vekt på at studentene skal tilegne seg oversikt over og kunnskap om
universalforebygging som betegner prosesser som tar sikte på å hindre at problemer oppstår
og som gjelder alle barn, unge og deres familier. Videre vil det bli lagt vekt på selektiv
forebygging, som tar sikte på at studentene tilegner seg kunnskap og forståelse for hvordan
de tidlig kan identifisere spesielle behov og forhindre at problemer utvikler seg.
Forebyggende innsats krever langsiktig tverrfaglig og ofte tverretatlig innsats og samarbeid.
I denne modulen vil det derfor være et viktig siktemål at studentene får erfaring med
tverrfaglig samarbeid rettet mot forebyggende tenkning og tiltaksarbeid.

Opptakskrav

Opptakskravet er 3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom.
Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter
individuell vurdering.

Undervisnings- og læringsmetode

Det tas sikte på en veksling mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid.
Studentene skal i løpet av emnet jobbe i tverrfaglige grupper med en problemstilling om forebygging
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rettet inn mot en selvvalgt brukergruppe. Oppgaven kan være en utredningsoppgave, utprøving av
forebyggende tiltak, eller en drøfting av tema knyttet til forebyggende arbeid med barn, unge og deres
familier.

Undervisningen er lagt til 3 konsentrerte samlinger à 2 dager på høgskolen. I tillegg er det lagt opp til
samarbeidslæring, kommunikasjon og veiledning via internett.

Eksamen

se detaljert studiebeskrivelse

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Kontaktinformasjon

Halvor Fauske

Studiekostnader

Semesteravgift

Heltid/ deltid

Deltid

Studielengde

Et semester

Grad/ kompetanse

Videreutdanning

Opptak



3 / 4

Lokalt opptak

Kull

2011/2012

Godkjenningsdato

23.10.2011



4 / 4

Emneoversikt


