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Informasjon om nasjonal deleksamen i rettsanvendelse for 
barnevernsfaglige mastere våren 2023 

Dette brevet går til institusjoner som skal avholde ordinær eksamen eller som har studenter som skal avlegge 
utsatt eksamen våren 2023. Det går også som informasjon til institusjoner som skal avvikle sin første eksamen 
høsten 2023. 

Nasjonal deleksamen rettsanvendelse for master i barnevern og master i barnevernfaglig arbeid arrangeres 
12. april 2023. Under følger informasjon om gjennomføring av eksamen. Vedlagt er også et informasjonsbrev 
som skal sendes ut til studentene. 

Eksamen vil gjennomføres som en 4 timers skriftlig skoleeksamen og er lik for de to masterutdanningene.  

Eksamen er basert på læringsutbyttebeskrivelser utviklet og omforent sektoren utsendt i brev av 22.12.2021. I 
tillegg har eksamensgruppen utarbeidet en konkretisering av rammene for denne eksamen som er publisert på 
NOKUTs nettsider. https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/nasjonal-deleksamen/nasjonal-deleksamen-for-
barnevern/ Her finner dere også eksamensoppgaven fra høsten 2022 med sensorveiledning og poengmatrise. 
 
Eksamensgruppen består av: 
- Professor Randi Sigurdsen, USN (leder) 
- Høgskolelektor Karen Reimers, HVL 
- Førsteamanuensis Elizabeth Langsrud, NTNU 
- Dosent Aina Kane, UiT 
- Førsteamanuensis Egil Arne Standal, Høgskulen i Volda 
- Førsteamanuensis Karsten Brynildsrud, Høgskolen i Østfold  
 
Referansegruppen som skal kvalitetssikre og gi innspill til overnevnte dokumenter og videreutvikling av 
eksamen består av: 
- Førstelektor Inger Therese Øvrum, emneansvarlig ved VID 
- Universitetslektor Pia Moum Hellevik, emneansvarlig ved UiS 
- Universitetslektor Alexander Zimmermann Alsaker, emneansvarlig ved UiA 
- Universitetslektor Ove Kurt Veum, emneansvarlig ved UiB/ fylkesnemdsleder 
- Student Hege Håheim UiS / Stavanger kommune 
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Kort om praktisk gjennomføring 
Eksamen gjennomføres i institusjonenes egne eksamenssystem; Wiseflow eller Inspera. NOKUT sender 
eksamensoppgaven til institusjonene som pdf. Eksamen gjennomføres i institusjonenes egne lisenser for 
eksamensverktøy. NOKUT vil utarbeide en egen instruks for eksamenskontorene. 
 
Institusjonene er selv ansvarlige for tilrettelegging for studenter med særskilte behov. Vi ber om at 
institusjonene så snart som mulig informere studentene om hvordan eksamen skal gjennomføres. 
 

• Det blir en digital, individuell skoleeksamen på 4 timer. 
• Eksamen vil finne sted onsdag 12. april i tidsrommet 9.00-13.00. 
• Eksamen gjennomføres i Safe Exam Browser. 
• Alle hjelpemidler er tillatt, og institusjonen må sørge for at studentene har tilgang til Lovdata Pro. 
• Det er det lokale eksamenskontoret som er ansvarlig for avviklingen av eksamen. 
• Studentene følger sitt studiesteds eksamensreglement for individuell besvarelse. 
• Besvarelsen vurderes til bestått eller ikke bestått. 

 
NOKUT vil sende kandidatnummer og eksamensinstruks til eksamenskontorene i god tid før eksamen. 
 
Alle hjelpemidler tillatt våren 2023 
Alle hjelpemidler vil være tillatt. Dette betyr at studentene kan ha med bøker, notater etc. på eksamen.  
Selv om hjelpemidler er tillatt, er det ikke lagt opp til bruk av hjelpemidler utover Lovdata Pro, verken i lys av 
oppgaven eller tiden studentene har til rådighet på eksamen. Dette har vi presisert i vedlagte brev som skal gå 
ut til studentene. 
 
Fra og med eksamen høsten 2023 vil hjelpemidler være begrenset til Lovdata Pro.  
 
Gjennomføring av sensur 
Besvarelsene blir sensurert av et nasjonalt sensorkorps, bestående av fagpersoner fra hele landet. NOKUT 
rekrutterer sensorer og vil administrere sensuren. Sensorene kjenner ikke besvarelsens institusjonstilknytning. 
Sensuren vil bli meldt inn til NOKUT, som deretter formidler dette til institusjonene. Studentene får sin 
karakter på vanlig måte fra sitt studiested. Begrunnelses- og klagerett følger UH-loven, og eventuelle krav om 
klagesensur formidles til NOKUT via de lokale eksamenskontorene. 
 
Sensurfristen er 3. mai. 
 
Utgifter til sensur 
I henhold til Kunnskapsdepartementets brev av 10. februar 2016 og brev av 7.6.22 skal institusjonene selv 
dekke utgifter til sensur. NOKUT honorerer sensorene direkte og fakturerer institusjonene i etterkant etter 
antall innsendte besvarelser. 
 
Instruks til henholdsvis eksamenskontorene og sensorene om praktiske forhold vil bli sendt separat. 
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Ny/ utsatt eksamen høsten 2023 er onsdag 6. desember. 
Planlagte eksamensdatoer publiseres på https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/nasjonal-deleksamen/ 
 
 
 
Med hilsen 
 

Ole-Jacob Skodvin  
analysedirektør Marte Bogen Sinderud 
 seniorrådgiver 
 

Dokumentet er elektronisk signert. 

 

  
         

 

Vedlegg:  Informasjon til studenter vår 2023 
 

Mottaker Kontaktperson E-post Adresse Post 
NORGES TEKNISK-
NATURVITENSKAPELIGE 
UNIVERSITET NTNU 

           postmottak@adm.ntnu.no            
   

7491 
TRONDHEIM 

NORD UNIVERSITET            postmottak@nord.no Postboks 1490 
   

8049 BODØ 

UNIVERSITETET I 
SØRØST-NORGE 

           postmottak@usn.no Postboks 4 
   

3199 BORRE 

OSLOMET - 
STORBYUNIVERSITETET 

           postmottak@oslomet.no Postboks 4  
St.Olavs Plass 
   

0130 OSLO 

UiT - UNIVERSITETET I 
TROMSØ - NORGES 
ARKTISKE UNIVERSITET 

           postmottak@uit.no Postboks 6050 
Stakkevollan 
   

9037 TROMSØ 

HØGSKOLEN I ØSTFOLD            postmottak@hiof.no Postboks 700 
   

1757 HALDEN 

HØGSKULEN I VOLDA            postmottak@hivolda.no POSTBOKS 500 
   

           

VID VITENSKAPELIGE 
HØGSKOLE AS 

                      Postboks 184  
Vindern 
   

0319 OSLO 
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Ny/ utsatt eksamen høsten 2023 er onsdag 6. desember.
Planlagte eksamensdatoer publiseres på https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/nasjonal-deleksamen/

Med hilsen

Ole-Jacob Skodvin
analysedirektør Marte Bogen Sinderud

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert.
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UNIVERSITETET I 
AGDER 

           post@uia.no Postboks 422 
   

4604 
KRISTIANSAND 
S 

UNIVERSITETET I 
BERGEN 

           postmottak@uib.no Postboks 7800 
   

5020 BERGEN 

UNIVERSITETET I 
STAVANGER ( UiS ) 

           post@uis.no Postboks 8600 
   

4036 
STAVANGER 

HØGSKULEN PÅ 
VESTLANDET 

           post@hvl.no Postboks 7030 
   

5020 BERGEN 

HØGSKOLEN I 
INNLANDET 

           postmottak@inn.no Postboks 400 
   

2418 ELVERUM 
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