
Sluttrapport fra fagansvarlig, videreutdanning i boligsosialt arbeid ved
Høgskolen i Bergen.

Generelt om gjennomforing av studiet
Høgskolen i Bergen har etter oppdrag fra Husbanken Region Vest arrangert videreutdanning i
boligsosialt arbeid i vår- og høstsemesteret 2010. Studiet har vært på deltid, og har hatt et
omfang på totalt 30 studiepoeng. Det har vært inndelt i to separate emner/trinn å 15
studiepoeng, der studentene har kunnet ta hvert emne for seg. Emnene har vært henholdsvis
individuell oppfølging og bomiljøarbeid og boligplanlegging. ert emne har hatt et
semesters varighet.

Høgskolen har hatt en egen kontaktperson ved Husbanken, som har bidratt med faglige
innspill underveis. Program for samlingene har vært sendt kontaktpersonen med innbydelse
om å høre på forelesninger.

Emne I — individuell oppfolging og bomiljaarbeid.
Videreutdanning i boligsosialt arbeid emne 1 startet opp i januar 2010, og ble avsluttet med
skriftlig skoleeksamen. Det ble i dette tidsrommet gjennomført tre 3-dagerssamlinger. Det
har vært registrert 40 studenter, hovedsakelig fra hele vestlandet, men også to fra Oslo. 36
studenter meldte seg opp til eksamen, og alle besto skoleeksamen.

Emne 2 — boligpkmlegging
Emne 2 startet opp september 2010, og ble avsluttet med innlevering av skriftlig
prosjektoppgave skrevet i grupper 8.desember 2010. Det var registrert 35 studenter i studiet,
32 leverte eksamensoppgaveoppgave. Alle besto.

De fleste studentene hadde tatt emne 1 tidligere.

Det ble i dette tidsrommet gjennomført tre 3-dagerssamlinger. I en av samlingsdagene ble det
arrangert oppgaveseminar med veiledeme. I tillegg hadde prosjektgruppene veiledning på
oppgavene to ganger i løpet av eller mellom samlingene.

På siste samling i november ble det arrangert en åpen semesterdag i samarbeid med masteren i
samfunnsarbeid: Alle skal bo trygt og godt-, der det var ca. 20 eksterne deltakere i tillegg til
studentene. Seminaret ble finansiert gjennom de midlene vi hadde fått til videreutdanningen,
og var dermed gratis for alle deltakerne.

Prosjektledelse og lærere i studiet
Prosjektleder for studiet har vært høgskolelektor Birgit Hansen. Veiledere på
prosjektoppgaven har vært planlegger/høgskolelektor Mary Økland og fouleder
Olaviken/tidligere leder på Melandprosjektet Roar Hansen og Birgit Hansen.

Det har vært brukt både inteme og eksterne forelesere. De eksterne foreleserne har vært
tilknyttet Husbanken eller vært engasjert i boligsosiale prosjekter.



Studiets innhold og form
Faglig profil/temaer.
Studiet har hatt en faglig profll der områdene individuell oppfølging, bomiljøarbeid i
nærmiljøet og boligplanlegging har vært vektlagt.

Det har vært lagt vekt på å gi studentene en innføring i sentrale boligpolitiske føringer i begge
emnene.

I studiets første del har samfunnsarbeid som metode i vært sentralt. Når det gjelder
boligplanlegging har kommunikativ planlegging, prosjektarbeid og prosessledelse vært
viktige undervisningstemaer.

Pedagogiske virkemidler:
Studiet har i begge emner vektIagt mangfold i undervisningsformer; alt fra forelesninger av
inteme og eksteme forelesere, faglige diskusjoner i gruppe og plenum, individuelle og
gruppebaserte eksamener.

På få samlinger må man foreta noen valg i forhold til både temaer som skal belyses, og
hvordan, dvs, valg av pedagogisk form som forelesninger, gruppearbeid, oppgaver mellom
samlingene osv. Emnene har vært litt forskjellig lagt opp.

Emne 1 har hatt forelesninger, ekskursjon til Dikterkvartalet med orientering om
nærmiljøtiltak i Årstad bydel, studentframlegg og skoleeksamen. Som eksempel på en god
diskusjon, der fag og praksis knyttes sammen kan nevnes et obligatorisk seminar, der
studentene har hatt presentasjoner av eget arbeid og boligsosiale utfordringer i egen praksis.

Emne 2 har hatt forelesninger, en gruppebasert prosessdag med to lærere i hver samling og
gruppeoppgave med veiledning som vurderingsformieksamen. Tema for gruppeoppgaven var
selvvalgt. Hensikten var å knytte teori og praksis sammen.

Studiet har brukt læringsplattformen It's learning. Studiet har vært evaluert anonymt i It's
learning (spørreskjema), samt muntlig på samlingene. Det har vært gjennomgående godt
evaluert.

Spesielle utfordringer.
Jeg vil her peke på to hovedutfordringer. Den ene er at studentene har representert et
mangfold i forhold til utdanningsbakgnmn, brukererfaring og arbeidssted. De fleste har hatt
bachelorutdanning, men ikke alle. Den andre er bredden i boligsosialt arbeid som begrep og
fag.

Høgskolen har et ønske om å gjenta videreutdanningen høsten 2011, da med en større
vektlegging på samfunnsarbeid som metode i bomiljøarbeid og sosial planlegging. Vi tar sikte
på at denne videreutdanningen skal kunne gi noe eksamensfritak inn i masteren i
samfunnsarbeid. De fleste av studentene på våre videreutdanninger uår ikke videre til mastere,
men mange etterspør muligheten. Vi tror denne muligheten vil virke rekrutterende. Vi viser
her til møte med Husbanken.

Vi viser til tidligere innsendt timeplan for samlingene. Studieplan følger vedlagt. På
forespørsel er også pensumlisten sendt Husbankens bibliotek.
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