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Studieplan 2012/2013

1MAKOMSA/1 Kommunikasjon, samhandling og
relasjonsarbeid

Relasjonsarbeid er viktig i alt helse- og sosialfaglig arbeide med barn, unge og familier.
Kompetanse i relasjonsarbeid omfatter blant annet å kunne etablere, opprettholde og
avslutte en relasjon, analysere og bearbeide egne bidrag til relasjonen, tåle ulike følelser og
reaksjoner hos brukerne og seg selv, samt å vedlikeholde en allianse og holde ut et
kontaktforhold over tid. Relasjonsarbeid skjer innenfor ulike kontekster, og omfatter
mellom annet kartleggende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende/habiliterende og
lindrende virksomhet.

Tilnærmingen til relasjonsarbeid er helhetlig, og det vil bli lagt opp til prosesser som bidrar
til å utvikle relasjonskompetanse hos den enkelte, samt å knytte teori til de erfaringene som
studentene har fra praksisfeltet.

Studenten skal fordype seg i et fagområde enten på egen arbeidsplass eller i praksis på en
arbeidsplass som høgskolen godkjenner. Ved at veiledning og undervisningen skal foregå i
grupper under samlingene ved høgskolen, vil studentene også få innblikk i medstudenters
fordypningsområde.

Mer om innholdet se detaljert studiebeskrivelse lenger ned

Opptakskrav

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

Undervisnings- og læringsmetode

Det er lagt til rette for fleksibel læring og varierte arbeids- og undervisningsformer vil derfor bli brukt.
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Læringen vil være problembasert, og det legges vekt på å utvikle et vitenskapelig perspektiv på praksis.

Arbeidsformene varierer fra tradisjonelle forelesninger og individuell lesning til gruppearbeid og
veiledning.

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.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Kontaktinformasjon

 og Inger Marie Bakke Anne-Marie Aubert

Studiekostnader

Semesteravgift

Heltid/ deltid

Deltid

Studielengde

Et semester

Grad/ kompetanse

Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak
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Kull

2012/2013

Godkjenningsdato

23.10.2011

Detaljert studiebeskrivelse 
Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)

Sum: 0 15

 *) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
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Emneoversikt


