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Innspill til kirke-, utd og forsknings komiteen 
 
Fellesorganisasjonen(FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for 27.000 

barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere . 

Programkategori 07.20, kapittel 225 og 226 – Grunnopplæring 
 
FO er enig med departementet i prioritering av tidlig innsats, og vi imøteser varslet 
høring med lovforslag om dette. Godt forebyggende arbeid starter tidlig og barnehagen 
må inkluderes i arbeidet med å etablere gode læringsmiljø. Tidlig innsats, allerede fra 
barnehagen, bidrar til å redusere frafall i hele skoleløpet. 
 
Ønske om å styrke tilbudet til faglig svake elever er bra. Men vel så viktig er satsing på 
tiltak for å skape gode og trygge læringsmiljø. Økning på 35 millioner til 
antimobbingsarbeid er bra, men FO mener det ikke er tilstrekkelig. Mer satsning på 
tiltak for å bedre psykososialt arbeid for alle elever må til. FO er fornøyd med at 
forskningssatsingen «Et lag rundt eleven» videreføres. Det er eksempel på forskning 
på flerfaglighet i skolen som FO ønsker mer av.  
 
Vi er svært bekymret for frafall i videregående skole. Tidlig innsats kan bidra til å 
redusere frafall. Samtidig må arbeid med psykososialt miljø i videregående skole 
prioriteres. Kunnskap om hvorfor elever slutter og hvilke tiltak som virker må bli bedre.  
 
FO anbefaler: 

 Mer systematisk satsing på arbeid med psykososialt arbeid i hele 

skoleløpet – inkludert barnehage 

 Sats på flerfaglighet og barnevernspedagoger, sosionomer og 

vernepleiere og sosionomer i skole 

 
Programkategori 07.60, Kapittel 260 - Universitet og høgskoler 

 
Gode profesjonsutdanninger er kostnadskrevende. Utdanningsinstitusjonene skal tilby 
variert undervisning. Særlig er undervisning i små grupper og ferdighetstrening 
kostbart. Dette er nødvendige undervisningsformer for å utdanne og forberede helse- 
og sosialarbeidere på praksisfeltet de skal ut i. FO mener disse 
profesjonsutdanningene er kraftig underfinansiert. Rammevilkårene for å sikre mer 
forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære studier må styrkes. Foreslått 
finansieringsmodell, hvor resultatkomponenten styrkes framfor basiskomponenten, 
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mener vi vil forfordele forskningstunge universiteter til fordel for høyskoler og 
profesjonsuniversiteter. Profesjonsutdanningene på bachelornivå vil svekkes. 
 
Utdanningsgruppene FO organiserer er plassert i ulike finanskategorier. 
Barnevernspedagog- og vernepleierutdanning er i finansieringskategori E, mens 
sosionomutdanning er plassert i F. FO mener finansiering av sosionomutdanningen må 
bedres og plasseres i finansieringskategori E. Undervisningsform og kostnader for 
sosionomutdanningen er identisk med andre sammenlignbare profesjonsutdanninger. 
Det er derfor uforståelig at de ikke har samme finansiering. 
 
FO anbefaler 

 Styrk basisfinansiering 

 Hev finansieringskategori for sosionomutdanningen fra kategori F til E 
 

 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
Mimmi Kvisvik Inger Karseth 
Forbundsleder Rådgiver 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


