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Kriterier for godkjenning av veiledere 
Kriteriene er vedtatt på landsmøtene i NBF, NOSO og NVF i november 1995, med endringer på FOs 
kongress i 1998 og 2002 og i FOs landsstyre 1.-2. oktober 2008.  

Disse kriteriene omhandler godkjenning som faglig veileder for 
barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere gjennom FO. 

 

 

1. KOMPETANSEKRAV 
1.1 Utdanning 
Bachelor i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie med autorisasjon eller 
tilsvarende utdanning fra utlandet som er godkjent for medlemskap i FO.1 
 
1.2 Arbeidserfaring 
Søkere må ha 3 års relevant arbeidserfaring etter grunnutdanning. Deltid omregnes 
til fulltid. 
 
 
2. KRAV TIL TEORETISK SKOLERING 
2.1 Kursdeltakelse 
Søkere skal ha gjennomgått 60 timer faglige kurs. 

• Minst 40 timer av disse må være i veiledningsteori og veiledningsmetodikk, 
eller en studiepoenggivende videreutdanning i veiledning av minimum 40 
timers varighet. 

• Resterende 20 timer kan være faglige kurs innenfor et sentralt område hvor 
barnevernpedagoger, sosionomer eller vernepleiere arbeider. 

 
2.2 Litteratur 
Søker skal ha satt seg inn i 1000 sider relevant litteratur. Minimumskravet er 800 
sider veiledningslitteratur og 200 sider etikklitteratur. 
 
2.3 Videreutdanning i veiledning 
Søkere som har gjennomført 30 studiepoeng videreutdanning der veiledning er et 
hovedtema, anses å ha oppfylt kravene til 2.1 Kursdeltakelse og 2.2 Litteratur. 
 
 

                                                 
1  Gjelder også barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere som ble utdannet før 

gradssystemet ble innført. 
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3.0 KRAV TIL VEILEDNING 
 
3.1 Hva menes med veiledning? 
Formålet med faglig veiledning er først og fremst å utvikle egen profesjonalitet som 
barnevernpedagog, sosionom eller vernepleier og hvordan en bruker seg selv i 
veiledningsprosessen. Sentrale kjennetegn ved veiledning er at den er 
prosessrettet, sammenhengende og systematisk. Den er kontraktsfestet, 
tidsbestemt og en faglig bevisstgjørende prosess. Veiledningen skal ha et faglig og 
profesjonsspesifikt fokus og skal være mottatt av/gitt til kolleger eller andre fagfolk. 
 
Ved vurderingen av den enkelte søknad vil det bli lagt vekt på å avgrense 
veiledning fra tilgrensende aktiviteter som undervisning, konsultasjon, 
arbeidsledelse og innføring i arbeidsoppgaver. 
 
3.2 Timekrav 
Det kreves totalt 100 timer jevnlig og systematisk veiledning fordelt over en periode 
på minimum 2 og maksimum 4 år. En veiledningstime er på minimum 45 minutter. 
 
3.2 .1  Obligatorisk veiledning – 70 timer 

• 40 timer mottatt fra egen yrkesgruppe  
Minst 40 timer veiledning skal være mottatt av en og samme veileder fra 
egen yrkesgruppe som er godkjent av det respektive godkjenningsutvalg i 
FO. Hvis særlige forhold tilsier det, kan det godkjennes en veileder fra en 
annen yrkesgruppe. Dersom dette er aktuelt, må det søkes om dispensasjon 
for veileders kompetanse på forhånd. 
 
Veiledningen skal omhandle kandidatens egen yrkesutøvelse. Veiledningen 
kan være gitt individuelt eller i gruppe. Gruppen skal bestå av maksimum 5 
personer. Dersom gruppen overstiger 5, må veiledningen forlenges med 8 
timer pr. deltaker utover 5.  

 

• 20 timer gitt veiledning 
Minst 20 timer sammenhengende veiledning skal være gitt veiledning til 
kollega eller annen fagperson, individuelt eller i gruppe. Gruppestørrelsen 
kan variere, avhengig av veiledningens form, metode og innhold.  

 

• 10 timer veiledning på gitt veiledning (de 20 timene i punktet over) 
På gitt veiledning skal kandidaten ha mottatt minst 10 timer veiledning fra 
FO-godkjent veileder eller godkjent veileder fra annet profesjonsforbund. 
Fysisk tilstedeværelse, via telestudio, videoopptak eller lydopptak, er 
eksempler på praktiske måter å gjennomføre veiledning på gitt veiledning. 
 
  

3.2.2  Valgfri veiledning – minst 30 timer 
De øvrige 30 timer veiledning kan ha ulike utforminger: 

• Mottatt veiledning fra fagfeltet 
Mottatt 30 timer veiledning fra en og samme veileder, fra egen eller annen 
yrkesgruppe som er godkjent veileder innen det fagfelt det er aktuelt å få 
veiledning. 

 



• Mottatt veiledning kombinert med å gi studentveiledning 
Mottatt 20 timer veiledning fra en og samme veileder, fra egen eller annen 
yrkesgruppe. Veilederen må være godkjent veileder innen det fagfelt det er 
aktuelt å få veiledning. Slik mottatt veiledning skal kombineres med å gi 
veiledning til 2 studenter fra bachelor i barnevern, sosialt arbeid eller 
vernepleie. I samme tidsrom skal kandidaten ha deltatt på studiestedets 
praksisveilederkurs. Studentveiledningen må ha funnet sted i to forskjellige 
perioder. 

              

• Videreutdanning med 30 t veiledningspraksis 
Gjennomført 30 studiepoeng videreutdanning der veiledning er et hovedtema 
og med innlagt veiledningspraksis på minimum 30 timer. 

         
 
4.  TIDSRAMME 
Alle kriterienes krav skal være oppfylt i løpet av de siste 5 år regnet fra 
søkertidspunktet.   
 
 
5. DISPENSASJON 
Godkjenningsutvalget/kompetanserådet kan dispensere fra kriteriene i særskilte 
tilfeller. Søknaden må være begrunnet. 
 
 
6. SØKNAD OG DOKUMENTASJON 
 
6.1 Søknadsskjema 
Søknad skrives på godkjent skjema som kan lastes ned på FOs hjemmeside, 
www.fo.no, eller fås ved henvendelse til FO. For FOs medlemmer er behandling av 
søknader uten omkostninger, for søkere som ikke er medlemmer i FO på 
søkertidspunktet tilkommer et behandlingsgebyr. 
 
6.2 Dokumentasjon 
Det kreves vitnemål/kursbevis fra bestått videreutdanning eller kurs.  
Arbeidserfaring skal være dokumentert med attest fra arbeidsgiver, veiledning skal 
være dokumentert med attest fra veileder. Attestene skal være tilstrekkelig 
spesifisert til at det fremgår at samtlige krav til omfang og innhold er tilfredsstilt. 
 
6.3 Godkjenningsutvalg/kompetanseråd 
Søknadene behandles av de respektive godkjenningsutvalg/kompetanseråd.  
 
6.4 Anke 
Dersom godkjenningsutvalget/kompetanserådet ikke finner å kunne godkjenne 
søker etter en anke, oversendes søknaden til det respektive Seksjonsrådet som 
endelig ankeinstans. 
 
Ikrafttreden og overgangsordninger 
Kriteriene trer i kraft fra 01.01.09. Fra samme tidspunkt oppheves de gamle reglene 
for godkjenning av veiledere. For dem som allerede er i gang med et 
kvalifiseringsløp pr 01.01.09 vil det være mulig å benytte gamle kriterier i en 
overgangsperiode fram til 31.12.13 (5 år fra ikrafttredelsen).  
 

http://www.fo.no/

