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Hva er skikkethetsvurdering? 

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 barn, elever, brukere eller andre studenten kommer i kontakt med under studiet 

eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket.  

 

Hvorfor har vi skikkethetsvurdering? 

Alle lærerutdanninger er omfattet av Forskrift om skikkethetsvurdering. Formålet med 

skikkethetsvurdering er å sikre at barn, elever og andre blir tatt hånd om av en skikket person. 

 

To former for skikkethetsvurdering 

1. Løpende skikkethetsvurdering (bekymringsmelding) 

2. Særskilt skikkethetsvurdering (tvilsmelding om skikkethet) 

Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet, og inngår i en helhetsvurdering av 

studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer, barnehagelærer 

eller spesialpedagog. 

 

Særskilt skikkethetsvurdering benyttes i spesielle tilfeller, og begynner med at skikkethetsansvarlig 

mottar begrunnet tvilsmelding. 

 

En student er uskikket dersom ett eller flere av følgende kriterier  
er oppfylt: 

 Studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn og 

unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.   

 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 og unges 

sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse. 

 Studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell i samsvar med mål og retningslinjer for 

barnehagens og skolens virksomhet. 

 

 Studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og 
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voksne. 

 Studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine 

omgivelser. 

 Studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i lærerstudiet. 

 Studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med 

veiledning. 

 

Forhold som vurderes, må i hovedregel knytte seg til studiesituasjonen 

Evt. unntak for forhold fra fritida som kan vurderes: 

 Voldshandlinger av så graverende art eller omfang, at det er trolig studenten vil kunne 

reagere voldelig i barnehage og skole. 

 Rasistiske holdninger som kommer til uttrykk gjennom ord eller handling på en slik måte 

at det må antas å ha betydning for vedkommendes arbeid med barn, unge og voksne i 

barnehage og skole. 

 

Hvem kan sende bekymringsmelding/tvilsmelding? 

 Faglærer, praksislærer, medstudenter, personer fra administrasjonen, alle som er i kontakt 

med studenten. 

 Den som leverer tvilsmelding, har ikke adgang til å være anonym i forhold til 

institusjonsansvarlig, skikkethetsnemda, styret eller studenten det er reist tvil om. 

 Framsettes tvilen i forbindelse med praksis, har USN ansvar for å følge opp studenten sammen 

med praksislærer/praksissted. 

 Tvil om en students skikkethet skal meldes skriftlig til institusjonsansvarlig for skikkethet ved 

lærerutdanningene ved USN. 

 

 Tvilsmeldingen må være begrunnet. Situasjonen må beskrives, de faktiske forhold må frem. 

Ubegrunnede meldinger behandles ikke.  
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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. Hvis ikke oppfølgning og veiledning medfører den nødvendige endring og utvikling hos 

studenten, fremmer institusjonsansvarlig saken for skikkethetsnemnda. Fra og med dette trinnet i 

saksbehandlingen har studenten rett til å få utgifter til advokat eller annen talsperson dekket av 

USN. 

 

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.  

 

Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen støttespiller fra sak er reist i 

skikkethetsnemnda.  

 

 

 

 

 

 

Institusjonsansvarlig og kontaktperson for lærer- og spesialpedagogisk utdanning ved USN: 

Anne Marie Håseth 

anne.m.haseth@usn.no 

35026310/47288917 
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