
Høgskulen i Volda 

Skikkavurdering for lærar-/ spesialpedagogiske utdanningar og helse- og sosialfaglege utdanningar 

SKJEMA FOR TVILSMELDING 

Jf. Forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med 

heimel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universitet og høgskular § 4-10 sjette ledd.  

Særskilt skikkavurdering startar med ei innlevert tvilsmelding til skikkaansvarleg. 

Unnateke offentlegheit  

Jf. Offentlighetsloven §13.  

 

Til: institusjonsansvarleg for skikkavurdering Gonnie Smit, Joplassvegen 11, 6103 Volda   

Postadresse:  Høgskulen i Volda, postboks 500, 6101 Volda.  

Studenten sitt namn: 
 
 

Studie: Kull: 

Eg kjenner studenten ved å vere faglærar/programansvarleg/studieleiar/ 
studiekoordinator/administrasjon/øvingslærar/praksisrettleiar/medstudent/anna (skriv det som 
passar):  
 

 

Grunnlaget for tvilen må referere til minst eit av punkta i §3 eller §4 i Forskrift om 
skikkethetsvurdering (sjå side 2): 
 
 
 
Grunngjeving for tvilen leggast ved som eige vedlegg.  
(Grunngjeving kan vere referat, logg over rettleiing og/eller skildringar av episodar m.m.) 
For spørsmål kontakt institusjonsansvarleg.  
 
Tal på vedlegg: 
 

 

 

 

Dato        Meldar si underskrift 

 

 

 

Meldar sin arbeidsstad     Meldar sitt namn med blokkbokstavar 



Vurderingskriterier for lærarutdanningane 

Kriterier ved vurderinga av om ein student er skikka i utdanningane, jf. Forskrift om 

skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 3: 

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn, 

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

b) 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, unge og 

voksnes sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse. 

c) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn, unge og voksne i samsvar med mål 

og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet. 

d) studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge 

og voksne. 

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

omgivelser. 

f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet eller 

kommende yrkesrolle. 

g) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med 

veiledning. 

h) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen. 

 

 

Vurderingskriterier for helse- og sosialfagutdanningane 

Kriterier ved vurderinga av om ein student er skikka i utdanningane, jf. Forskrift om 

skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 4: 

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for elever, 

pasienter, klienter eller brukere. 

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og 

kommunisere med elever, pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere. 

c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen. 

d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis. 

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

omgivelser. 

f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og 

kommende yrkesrolle. 

g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av elever, 

pasienter, klienter eller brukere. 

h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med 

veiledning. 

 

 

Forskrift om Skikkethetsvurdering i høyere utdanning finn du på høgskulen sine vevsider under 

regelverk og på https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859

