
Referat fra kick-off i prosjekt: 

 «Aktivt og deltakende læringsdesign i sosialt arbeid med barn og familier» 

Hotell Ørnen, Bergen, 30.01.19 

 

Tilstede: Inger Kristin Heggdalsvik (HVL), Anne Karin Larsen (emerita-HVL), Rakel Aasheim Greve 

(HVL), Ingunn Barmen Tysnes (HVL), Karen Reimers (HVL), Hege Sundt (HVL), Borgtor Bøyum (HVL), 

Vibeke Samsonsen (HVL), Renate Kjøbstad (Bergenhus og Årstad bvtj), Siv Systad (HVL), Xavier 

Bonete (HVL), Morten Morlandstø (HVL) og Sofie Vestad – siste fire fra Senter for nye medier 

 

1.Velkommen ved prosjektleder Inger Kristin Heggdalsvik 

Kort om dagen, utdelt mappe med innhold. 

 

2.Kort presentasjon av deltakerne i prosjektet. 

En runde rundt bordet med kort presentasjon av deltakerne. 

 

3. Behovet for kunnskap om barnevern sett fra et utenfra-blikk ved Eva Mikkelsen, fagsjef i 

Askøy kommune, barn og familier. 

Hun snakker ut fra perspektivet til arbeidsgiver: Viser til rapport fra Helsetilsynet «Å reise 

vasker øynene», sier innholdet i denne rapporten samsvarer godt med hennes ståsted og 

syn. Fokuserer på behovet for systematikk og analyse og innsatser/tiltak i barnevernsarbeid 

og anvendelse av teori til praksis (melding, undersøkelse og hjelpetiltak). Også viktig å 

fokusere på tverrprofesjonelt samarbeid og tillit til andre tjenester, samt personlig egnethet 

og selvinnsikt/refleksjon hos barnevernsarbeidere. Hovedbudskapet er hvilke kunnskap og 

ferdigheter barnevernsarbeiderne trenger for å møte praksis sine forventninger og krav. 

 

4. Kort gjennomgang av prosjekt ved prosjektleder Inger Kristin Heggdalsvik 

Prosjektet har hentet inspirasjon fra USN (Universitetet i Sørøst-Norge) som har gjort 

tilsvarende læringsdesign. De vil inngå som samarbeidspartner, foreløpig muntlig avtale men 

skal formaliseres skriftlig. Hun fremhever at utdanningen skal legge til rette for undervisning 

som imøtegår barnevern som «wicked problems». Videre går hun gjennom: 

-Presentasjon av søknad 

-Økonomiske rammer 

-Planlagt prosjektaktivitet (prosjektperiode er fra jan 2019 til des 2020, dvs toårig ramme) 

-Læringsdesign (se søknad). Kombinasjon av digitale hjelpemidler og direkte studentkontakt. 



-Blog skal åpnes knyttet til prosjektet, intensjon er dokumentasjon, åpenhet og mulig dialog. 

-Survey: for at studentene skal kunne evaluere emnet i dag samt emnet under/etter endring. 

-Innspill: viktig med studentstemme utover survey, for å treffe målgruppe. 

 

5.Tema e-læring og aktiv læring som pedagogisk fundament ved prosjektveileder Anne Karin 

Larsen. 

Erfaringer og innspill: Hva er aktiv læring, og om prosjektets pedagogiske utgangpunkt, litt 

om endring i lærerrollen, oppgavestyrt og praksisnært læringsdesign (skape orden i kaos).  

-Hun viser til et konkret eksempel som er utviklet innenfor community work.   

-Hun viser et skjema over saksgangen i en barnevernssak.  

-Prosjektet gir muligheter for følgeforskning 

 

6.Senter for nye medier (Sfn) gir innspill til muligheter ved digitale løsninger (ved Morten, 

Xavier, Siv og Sofie) 

Sfn er representert ved fire personer på denne kick-offen, de jobber som team.  

-Viser til konkrete eksempler på støtte fra senteret til fagfolk. («Design is thinking made 

visual».) 

-Viser til DIKU sine føringer for program for studentaktiv læring – og understreker 

brukerinvolvering. 

-Introduserer «Design thinking» som en måte å definere de ulike fasene på et tidlig stadium 

-Viser fra medielaben, og eksempler på hvordan utrykkene kan bli i praksis, samt 

prosessmuligheter. Gir litt innspill på teknologi (cardboard til mobil). 

-Viser EBP steps app, som læringsverktøy. 

-De har hatt en idemyldring på senteret knyttet til dette prosjektet, og viste noen av ideene.  

 

7. Gruppediskusjoner: 

Vi delte oss i to grupper, med en god blanding av bakgrunn/kompetanse i begge gruppene. 

Gruppearbeid med utgangspunkt i Design thinking: Hvem er brukeren, hva trenger brukeren 

og hvorfor? 

 

 

 



 

8.Oppsummering og veien videre 

Gruppenes diskusjoner ble oppsummert, spilt inn på egne flip-over ark. Førte til en runde 

med refleksjoner og diskusjon i plenum. En fellesnevner er et ønske om å gjøre studenten 

mer aktiv i egen læring, samt integrere teori og praksisferdigheter som for eksempel 

dokumentasjon og analyse i barnevernsarbeid. 

-Datoer for workshop i april: Uke 14, torsdag 4.- og fredag 5.april. Prosjektleder kommer 

med mer informasjon om rammen. 

-Det ble foretatt en evaluering av dagens opplegg helt til slutt. 

 

Referent: Vibeke Samsonsen 


