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1. Kvalitet i utdanningene
1.1 Praksis
Velferdsvitere skal ha praksis som en del av sin utdanning, i likhet med de andre
utdanningene våre.
Det skal være minimum to brukerorienterte praksisperioder på ulike praksissteder.
Praksisen skal være kvalitetssikret gjennom å være relevant og faglig begrunnet.
Praksisveileder skal ha obligatorisk og nødvendig veilederkompetanse i tråd med
utdanningsinstitusjonenes krav for praksis.
Studenter skal ikke utnyttes som gratis arbeidskraft i praksis.
Utdanningsinstitusjonene har ansvar for å forsikre seg om at dette ikke skjer,
samt opplyse studenter om deres rettigheter i praksis.
Utdanningsinstitusjonene og praksisplassene skal kommunisere om hvilke
forkunnskaper studenten har tilegnet seg før praksis.
1.2 Ferdighetstrening
Utdanningsinstitusjonene skal sikre tilstrekkelig ferdighetstrening for å koble teori
og praksis.
1.3 Eksamen og andre vurderingsformer
Hver eksamen skal ikke telle mer enn 30 studiepoeng.
Utdanningsinstitusjonene skal sikre kravet til den pedagogiske kompetansen hos
forelesere, gjennom å jevnlig evaluere og kartlegge kvaliteten også
etter ansettelse.
1.4 Skikkethet
Utdanningsinstitusjonene skal opplyse bedre om hvordan vurdering av skikkethet
skjer, samt om hvordan man kan levere tvilsmelding.
Utdanningsinstitusjonene skal opplyse om at det finnes et studentombud, hva
deres funksjon er og hvilke rettigheter studenten har i en skikkethetsvurdering.
Praksisveileder har et særlig ansvar for å vurdere skikkethet og varsle
utdanningsinstitusjonen ved mistanke om uskikkethet.

2. Pensum og læringsutbytte i utdanningene
2.1 Kvalitetssikring av kompetanse
Utdanningsinstitusjonene må ta ansvar for at studentene blir utfordret og utviklet
gjennom tidlige praksisperioder og kvalitetssikret undervisning.
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Følgende emner må være en større del av våre utdanninger der det er nødvendig:
Vold og trusler
Tvang og makt
Miljøarbeid
Traumebevisst omsorg fra bruker- og profesjonsutøvers perspektiv
Kulturell forståelse i et helse- og sosialfaglig perspektiv
Kommunikasjon med barn
Barn som pårørende
Tverrprofesjonelt samarbeid
Rus og psykisk helse
Tabubelagte tema
Seksuell helse, seksualitet og kjønn blant barn, unge, personer med nedsatt
funksjonsevne og personer med utviklingshemming

3.Utdanningspolitikk
3.1 Rammeplaner
Samfunnet er i stadig endring, og rammeplanene skal bli revidert parallelt med
samfunnsutviklingen.
FO-Studentene skal arbeide for å lage en nasjonal pensum-anbefaling som kan
passe sammen med den kontinuerlige evalueringen av utdanningenes innhold.
3.2 Studiefinansiering
Det skal legges til rette for at man kan være student på heltid. Studentene må
derfor motta studiestøtte i 12 måneder.
3.3 Boligpolitikk for studenter
Studentsamskipnadene må få økte bevilgninger til utbygging av studentboliger.
Boliger som ikke drives av samskipnadene eller som ikke mottar støtte av staten
som studentboliger, bør ikke kunne profilere seg som studentboliger.
Det bør opprettes et utleietilsyn som sikrer leieboere lovlige boforhold. Utleietilsyn skal kunne pålegge utleier å utbedre boligene innen rimelig tid, og utleier kan
avkreves kostnader for midlertidig bosted der tilsynet ser det som nødvendig.
Studenter med barn må gis gode og trygge boliger.
Studentboliger skal være universelt utformet.
Prisen på studentboliger må sees i sammenheng med studiestøtten.
3.4 Finansiering av høyere utdanning
Finansiering av utdanningene som fører til tilstrekkelig kvalitet i utdanningene.
Arbeids- og velferdsfag skal bli støttet av staten på lik linje som de andre
utdanningene i FO.
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3.5 Studenters rettigheter
Utdanningsinstitusjonene skal følge universell utforming uavhengig av
om studentene har oppgitt særskilte behov, slik at alle kan fullføre
utdanningsforløpet.  
Utdanningsinstitusjonene skal, i oppstarten av hvert emne, opplyse om hvilke
tilretteleggingsmuligheter/søknadsfrister som finnes ved studiestedet.
Utdanningsinstitusjonene skal tilby oppfølging for studenter med synlige og
usynlige funksjonsnedsettelser.
Gravide studenter og studenter med barn skal gis tilrettelegging for å fullføre
utdanningsforløpet på lik linje med andre studenter. Dette gjelder både i
undervisningssammenheng og ved praksisavvikling.

4. Fysisk og psykisk helse blant studenter
4.1 Studentenes helse
Det skal være lett for studenter å få hjelp, og tilbudet må være tilgjengelig
og rimelig økonomisk. Dette for å forebygge krisesituasjoner.
Studentene skal ha gode møteplasser på campus for å fremme god
psykososial helse.

5. Arbeidslivsrettigheter
5.1 Autorisasjon
Det skal gis autorisasjon til barnevernspedagoger, sosionomer og velferdsvitere.
Det skal fremmes et ønske om en sosialminister som kan ha et spesifikt ansvar
for autorisering av barnevernspedagoger, sosionomer og velferdsvitere.
5.2 Samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet
Det bør utredes om emneinnhold bør samkjøres mellom utdanningene og
utdanningsinstitusjonene, og i så fall i hvilken grad.
Emneinnhold må utformes og samkjøres med krav til videreutdanning
og arbeidsliv.
Arbeidsgivere må se på personvernsaspekter ved stillingsutlysninger i helse- og
omsorgssektoren, samtidig som jobbsøkere får den informasjonen de trenger for
å søke på en stilling.
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