
Til møtedeltakarane på seminaret «Samvirke mot vold og overgrep» den 15.november 2017 i 
Kunnskapsdepartementet. 
 
Seminaret hadde som formål å tilrettelegge for samarbeid mellom studieprogram slik at 
«Kandidatene fra de ulike utdanningene skal lære å samarbeide slik de eventuelt vil måtte gjøre når 
de kommer ut i sine respektive yrker. De skal få bedre innsikt i egen profesjon og hverandres 
ansvarsområder, roller, kompetanse og oppgaver i tverrfaglige og tverretatlige 
samhandlingssituasjoner.» 
 
På seminaret var gruppeoppgåva å forsøke å utmeisle undervisningsopplegg som involverte fleire 
typar studieprogram. Dei fire gruppene presenterte på slutten av seminardagen sine idear til korleis 
ein kan jobbe med denne tematikken på tvers av dei aktuelle  profesjonsutdanningane. Dette  var det 
ønskeleg å konkretiser i etterkant av seminaret. 
 
HSN har fått i oppgåve av KD å følgje opp seminaret gjennom: 
 
«1) å lede gruppearbeidet og 2) å sørge for at ideer og praksiser som kommer fram på møtet, 
dokumenteres. I ettertid skal HSN 3) bearbeide ideer til skisser av undervisningsopplegg, samt samle 
lenker til relevante gode eksempler/eksisterende studietilbud og passende 
litteraturtips.  Dokumentasjonen kan for eksempel ha form av en nettside. Skissene og ideene, 
eksempler på gode praksiser – og nye ideer til praksis – skal kunne tas i bruk av alle 
undervisningsinstitusjoner, i deres arbeid med å etablere tverrfaglig og tverrprofesjonell 
undervisning om emnet. På sikt skal dokumentet spres til alle studiesteder med de relevante 
utdanningene.» 
 
HSN har etablert ei nettside i tilknyting til seminaret, med informasjon, lenker, aktuelle dokument og 
rapportar; https://home.usn.no/web-kdprosjekt/ . Sida er under arbeid og alle bidrag til å gjere den 
betre blir mottatt med takk.  
 
Eg ber gruppene v/ gruppeleiarane om å bruke malen som er å finne under fana 
«undervisningsopplegg» i sin tilbakemelding om konkrete undervisningsopplegg som vil bli prøvd ut 
av dei ulike regionane. Du kan laste ned malen som word-dokument, skrive inn 
undervisningsopplegget, lagre og sende dokumentet til meg (kristin.barstad@usn.no) Dei ulike 
undervisningsopplegga  vil bli lagt ut fortløpande etter som vi mottar dei. Nettsida er i første omgang 
tenkt som ei ressursside for deltakarane på seminaret, men vil bli gjort tilgjengeleg for UH-sektoren 
generelt på nyåret når idear og forslag er lagt inn. 
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