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NOKUT - Supplerende tildelingsbrev nr. 1 - 2020 - Barnevernsmastere 
som kandidat til nasjonal deleksamen og kriterier for bruk av ordningen 
generelt. 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets (KDs) tildelingsbrev av 17. desember 2019. Vi legger til 

grunn at oppdraget som gis i dette  skal gjøres innenfor eksisterende budsjettramme.  

 

Oppdrag 1 Vurdering av nasjonal deleksamen ordningen generelt 

NOKUT gjennomfører nasjonale deleksamener i høyere utdanning på oppdrag av KD. 

Nasjonal deleksamen for det ene programområdet bachelorutdanningene i regnskap og 

revisjon er avviklet fra og med 2020. 

 

Vi ønsker at NOKUT vurderer ordningen nasjonal deleksamen. Av oppdraget fra KD følger 

det at nasjonale deleksamener skal: 

 gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå 
 gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre 

institusjoner, og som igjen skal gi miljøene grunnlag for utvikling 
 bidra til økt tillit til utdanningene i samfunnet 

  

Som beslutningsgrunnlag for fremtidig bruk av ordningen ønsker vi at dere vurderer: 
 praktiske kriterier for når nasjonal deleksamen er et egnet virkemiddel, f.eks. størrelse 

på studentkull og hvor mange studiesteder et programområde minimum bør ha for at 
det svarer seg å benytte ordningen 

 andre virkemidler som kan være aktuelle, f.eks. frivillig nasjonalt eksamenssamarbeid 
 kostnader og finansiering av ordningen 

 
NOKUT må gjerne også gi synspunkter på andre forhold utover dette. 

 
Vi ønsker en generell vurdering av ordningen gitt føringene ovenfor innen 2. november 2020. 
 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
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Side 2 
 

Kontaktperson for oppdraget: Emil Trygve Hasle – Emil-Trygve.Hasle@kd.dep.no eller Bente 
Lie bel@kd.dep.no  

 

Oppdrag 2 Barnevernsmastere som kandidat til nasjonal deleksamen 

Det skal innføres to masterutdanninger innenfor barnevern: 1) En toårig master i barnevern 

med krav om bachelorgrad som barnevernspedagog, 2) En toårig master i barnevernsarbeid 

for studenter med annen relevant bachelorutdanning. BFD mener den juridiske kompetansen 

til nyutdannede bør styrkes, og mener nasjonal deleksamen er et egnet virkemiddel for å 

sikre juridisk kompetanse hos kandidater som gjennomfører utdanningene. Dette er også i 

tråd med Bufdirs anbefaling i deres rapport til BFD fra oktober 2019. Det har i tillegg vært 

arrangert et eget møte om dette mellom KD, BFD og NOKUT i fjor. 

 

Vi ber NOKUT ta kontakt med Barne- og familiedepartementet (BFD) og i samråd med BFD 

komme med en tilråding til KD om deleksamen i barnevernsmasterne er faglig tilrådelig, 

praktisk gjennomførbart og med forutsetning om at dette kan gjøres innenfor dagens 

finansiering av ordningen. 

 

Vi ønsker tilråding til Kunnskapsdepartementet om deleksamen i barnevernsmasterne innen 

1. mai 2020. 

 

Kontaktperson for oppdraget: Martin Fredheim - Martin.Fredheim@kd.dep.no 

  

Bente Lie (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Christoffer Wiig 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Kopi: Barne- og familiedepartementet 
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