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SKIKKETHETSVURDERING I HØYERE UTDANNING 
 

SKJEMA FOR TVILSMELDING 
 
Etter forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning fastsatt av 
Kunnskapsdepartementet 30.6.2006 (sist endret 28.6.2016) med hjemmel i lov om 
universiteter og høyskoler av 1.4.2005 (sist endret 17.6.2016) § 4-10 sjette ledd.  
 
Særskilt skikkethetsvurdering starter med en innlevert tvilsmelding til institusjonsansvarlig for 
skikkethetsvurdering. 
 
Tvilsmeldingen er unntatt offentlighet etter offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13. 
 
Til 
Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering Arne Tjølsen  
Universitetsdirektørens kontor, Sekretariatet for universitetsledelsen  
Postboks 7800  
5020 Bergen 
 
Utfylt skjema med vedlegg sendes per brevpost til adressen over, eller leveres til Infosenteret 
i en lukket konvolutt merket institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. 
 
Tvilsmeldingen gjelder student:  
 
                         

Studium/program/emne:  

Jeg kjenner studenten i kraft av å være medstudent/faglærer/administrativ/veileder/annet: 
 
 

 
Grunnlaget for tvilen må referere til minst ett av punktene i forskriften om 
skikkethetsvurdering (se baksiden): 
 
 
 
 
Begrunnelse for tvilen legges som eget vedlegg.  
(Begrunnelse kan være referater, logg over veiledning og/eller beskrivelse av episoder 
m.m. Ved spørsmål kontakt institusjonsansvarlig) 
 
Antall vedlegg:  
 

 
 
 

 
Dato        Melders underskrift 
 
 

 
Melders arbeidssted      Melders navn med blokkbokstaver 



§ 3. Vurderingskriterier for lærer- og spesialpedagogiske utdanninger 
 
En student er uskikket dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt: 
 

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser 
for barn, unge og voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og 
skolens virksomhet. 

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en 
barnegruppe eller klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn, unge 
og voksnes sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse. 

c) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn, unge og voksne i samsvar 
med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet. 

d) studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med 
barn, unge og voksne. 

e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til 
sine omgivelser. 

f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet eller 
kommende yrkesrolle. 

g) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar 
med veiledning. 

h) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen. 
 
§ 4. Vurderingskriterier for logoped- og helseutdanningene 
 
En student er uskikket dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt: 
 

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for elever, 
pasienter, klienter eller brukere. 

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere 
tillitsforhold og kommunisere med elever, pasienter, klienter, brukere, pårørende og 
samarbeidspartnere. 

c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen. 
d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis. 
e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til 

sine omgivelser. 
f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og 

kommende yrkesrolle. 
g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av 

elever, pasienter, klienter eller brukere. 
h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar 

med veiledning. 
 
 
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning er tilgjengelig på Lovdata: 
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060630-0859.html 
 

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060630-0859.html

