
Skjema for tvilsmelding for sosialfagutdanningane 
Jf. forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med 

hjemmel i lov 1. april 2005 nr 15. om universitet og høyskoler §4-10 sjette ledd. 

Særskilt skikkethetsvurdering starter med en innlevert tvilsmelding til institusjonsansvarlig. 

Untatt offentlighet Jf. Offentlighetsloven §13. 

Namn på student eg vil melde tvil 
om: 

Går på studie: Kull: 

 
 

  

Min relasjon til studenten er at eg er 
faglærar/studieleiar/administrasjon/praksislærar/medstudent/anna: (skriv det som høver) 

 
 
 

 

Grunnlag for tvil, må referere til minst eit av kriteria i § 4 i forskrift om skikkethetsvurdering. 
Grunngjeving for tviln skal leggast ved som eit vedlegg. (grunngjeving kan vere  referat, logg over 
rettleiing eller skildring av episodar m.m. Ta kontakt med institusjonsansvarleg om du har 
spørsmål) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

_________________________      ________________________ 

Dato         Melders underskrift 

___________________________ 

Melders namn med Blokkbokstavar 



§ 4.Vurderingskriterier for logoped-, musikkterapeut-, helse- og 

sosialfagutdanningene og tolkeutdanning i tegnspråk 
En student er uskikket i utdanningene som nevnt i § 1 nr. 3 til og med 22, 25 og 27 dersom ett eller 

flere av følgende kriterier er oppfylt: 

 

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. 

Endret ved forskrifter 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016), 15 nov 2019 nr. 1518. 

 

Send skjema via digipostkasse til Høgskulen i Volda 

Eller med post: 

Elisabeth Welle 

Postboks 500 

6101 Volda 


