
Avsluttende prosjektmøte 

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

Inger Kristin Heggdalsvik
07.12.20



09:00 Velkommen

09:05 – 09:50 Prosjektet – hva var målsettingen – hvor langt har vi kommet
Målsetting
Arbeidsprosessen
Utførte oppgaver
Hva gjenstår
Informasjon om prosjektet til ledelsen og eksterne samarbeidspartnere

10:00-10:30 Medielab – status produksjon av virtuelt materiell, v/Siv Systad
10:30–11:50 Ukestruktur, læringsmål og innhold, v/Anne Karin
11:00-11:30 Dokumentasjonsverktøy – hvordan skal dette brukes

Ungdomscase
Canvas
Oppgaver

11:30-11:45 Evaluering av prosjektet, v/Anne Karin 
11:45-11:55 Rapportering til DIKU
11:55-12:00 Avslutning – oppsummering av avtaler

Referenter: Anne Karin Larsen & Inger Kristin Heggdalsvik

Revidert agenda



Bakgrunn og formål for  prosjektet

Ønske om å utvikle et praksisnært og 
studentaktivt undervisningsopplegg i sosialt 
arbeid med barn og familier/kommunalt 
barnevern

Utvikle et campusovergripende læringsdesign 
med virtuelt læringsmateriell

 Endre pedagogisk praksis ved å ta i bruk mer 
studentaktive læringsformer

Utvikle et læringsdesign bygd på situert læring, 
læring i handling, utvikling av et læringssamfunn 
basert på deltakelse, samarbeidslæring og 
prinsipper for omvendt klasserom



Kick off - 30.01.19



Utvikling inspirert av «Design thinking»: 

Skjermforelesninger

3 Case med studentoppgaver

Dokumentasjonsverktøy

Læringsdesign



Work shop 04. og 05.04.19



Prosess HVL.pdf



Fra utkastet i opprinnelig søknad, forslag til 
skjermforelesninger og handlingsplan

Familierett, Lov om barn og foreldre

Familie og foreldrekonflikter

Taushetsplikt/meldeplikt 

Verdigrunnlag

Resiliens

Oppvekst. Risiko og beskyttelsesfaktorer

Utviklingspsykologi og tilknytningsteori 

Melding og overgang til undersøkelse 

Undersøkelse og kartlegging 

Etikk

Tiltaksplaner

Hjelpetiltak

Omsorgsovertakelse

Atferd

Ettervern



Foreligger det  

- et ferdig undervisningsdesign basert på aktiv 
læring hvor korte skjermforelesninger og virtuelt 
læringsmateriale dekker sentrale områder i emnet 
og er gjort tilgjengelig 

- et dokumentasjonsverktøy er utarbeidet som gir 
studentene trening i å utarbeide en 
saksfremstilling i en barnevernssak fra melding til 
anbefalte tiltak

Ved prosjektavslutning (fra søknaden)



Status pr. i dag: 
Hva har vi fått til og hva gjenstår?

Fått til:
Skjermforelesninger
Utvikling av manus og virtuelt 
læringsmateriale til 3 case
Utvikling av 
dokumentasjonsverktøy
Ny overordnet 
undervisningsstruktur

Gjenstår:
Ferdigstille skjermforelesninger
Ferdigstille to filmer
Ferdigstille struktur
Ferdigstille medieproduksjon av 3 case
Ferdigstille dokumentasjonsverktøy og 
studentoppgaver



Faktorer som har innvirket på arbeidet med prosjektet

En organisasjon i endring
Nye studieplaner
Endringer i personale
Sykdom
Covid – 19
Stor arbeidsbelastning 
Etter hvert digital prosess 
og kommunikasjon 



Utfordring II

• Ny emnebeskrivelse SAB250 
har en annen tekst enn den 
som ble sendt inn og planlagt 
for i prosjektet når det gjelder 
vurderingsform

• Arbeidskrav
• skriftlig analyse av 

ferdighetstrening i samtaler 
med barn

• digital dokumentasjon av 
kartlegging, vurdering, 
analyse og beslutning i en 
barnevernssak 

• Arbeidskrav
• Følgjande obligatoriske 

læringsaktivitetar må vera 
godkjent for at studenten kan 
framstille seg til eksamen:

• Individuell, skriftleg oppgåve 
der studenten skal 
dokumentera kartlegging, 
vurdering, analyse og 
avgjersler i ein 
barnevernssak. Omfang: 
2000 ord +/- 10%.

• Godkjente læringsaktivitetar 
er gyldig i fire semester



Presentasjon av prosjektet

• For ledelsen v/ 
Instituttleder

• Fagseksjonsleder(e)
• Utdanningskoordinatorer
• Ekstern representant 

Bergen kommune?
• Andre?



Kick off - 30.03.19
Work shop 04.04 og 05.04.19
Skype møte 12.06.19
Skype møte 10.09.19
Skype møte 01.11.19
Heldagssamling 03.12.19
Skype møte 19.02.20
Skype møte 01.04.20
Zoom møte 16.06.20
Zoom møte 07.09.20
Zoom møte 02.12.20
Avsluttende møte i Zoom 07.12.20

Gjennomførte møter i prosjektgruppen



Denne presentasjonen inngår i prosjektet 

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

Prosjektet er støttet av 

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling 
(Diku) og Høgskulen på Vestlandet (HVL).

DIG-P11-2019.

https://blogg.hvl.no/barnogfamilier/
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