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Bakgrunn
Dette er en avtale som regulerer samarbeidet mellom Alta kommune, oppvekst og
kulturtjenesten og UIT v/Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS) vedrorende
praksisstudier og kompetansetiltak.

Målsetting
Avtalens mål er utvikle et faglig samarbeid rundt praksis i studiene barnevern og sosialt
arbeid som kan bidra til gjensidig nytte og utdyping av samarbeid.

Avtalens samarbeidsområder
-Praksisstudier for studenter. Etter fagplan for bachelor i barnevern og sosialt arbeid har
studiene to praksisperioder; en på 5 uker (gruppepraksis) i første studieår og en på 16
uker (individuelt) i andre studieår. Begge praksisstudiene avvikles i vårsemesteret.
Instituttet har til enhver tid ca. 70 første års gruppepraksisstudenter og ca. 60 andre års
individuell praksis -fordelt på de to utdanningene bachelor i barnevern og sosialt arbeid.

Denne avtalen vil omhandle primært bachelor i barnevern og dermed omfatte ca. 35 første
års studenter og ca. 30 andre års studenter. Behovet vil være ca. 12 faste plasser for
gruppepraksis (med 3-6 studenter i hver gruppe) og inntil 20 praksisplasser for barnevern
eller sosialt arbeid studenter i individuell praksis (fortrinnsvis barnevernsstudenter).
Nøyaktig antall studenter og behov for praksispiasser kan avtales innen 15.4 -året før
avviklingen av praksisstudier, med justering 15.9 året før praksisavvikling. Justeringer
kan også komme nærmere praksisstart pga. eksamensresultat. bevegelse i studentmasse
el.

-Ener en nærmere dialog skal UiT v/IBS tilby etterutdanningstilbud/seminarer eller
veiledningsoppgaver innen prioriterte områder for kommunens oppvekst og
kulturtjenester. Det er også ønskelig å utvikle samarbeid i forbindelse med ulike
undervisningsprosjekt i bachelor og masterstudiene samt felles forsknings og
utviklingsoppgaver.
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Instituttet stiller inntil 10 dager til rådighet. inkludert veilederseminar. fagdager og andre
samarbeidsfora. Disse dagene kan gis i samarbeid med andre tjenester instituttet har nært
samarbeid med, der det er hensiktsmessig. Andre tjenester kan være helse og
sosialtjenesten i Alta kommune,

Partenes ansvar
Alta kommune:
Stille praksisplasser til disposisjon innen barnehager og skoler. gruppe og individuelt
Innen avklarte rammer ta imot studenter som skriver baehelor og masteroppgaver knyttet
til tjenestenes virksomhet. Alle slik prosjekt skal ha oppnevnt veileder fra IBS og følge
generelle personvernbestemmelser (GDPR)

IBS:
Det inngås avtale om faste praksisplasser for studentenes to praksisperioder
SS vil bidra i etterutdanning og seminar på utvalgte tema basert på den
kompetanseprofilen som er på instituttet. Slike kan være: kollegaveiledning.
kulturforståelse i arbeid med barn og familier. skjonnsutovelse. bruk av musikk. dyr og
natur i arbeid med barn og unge. ungdomskunnskap og oppsokende arbeid mm., eller
vold og overgrepsproblematikk. Samarbeidet kan også bestå av felles utviklingsprosjekt
knyttet til ulike problenisti Il inger.

Organisering/oppfolging
For å sikre en positiv utvikling av samarbeidet og raskt avklare evt. ulikheter oppfatning
av avtalens innhold, etableres en representativ gruppe på 3 personer med 2 fra hhv.
oppvekst og kulturtjenesten i Alta kommune og I fra IBS. Gruppen kan økes med en
deltaker fra andre sentrale tjenester i Alta kommune, slik som helse og sosialtjenesten el.
Gruppen har folgende mandat:

-i størst mulig grad sikre langsiktige (over 3 år) praksisplassering
-i fellesskap utvikle et program for etterutdanning/aktuelle seminar som møter behovene
ute i kommunen.

-avtalen innebærer ikke noe økonomisk ansvar for noen av partene med mindre
annet er særskilt avtalt.

Avtalens varighet
Avtalen gjelder for 3 år fra inngåelse og forlenges deretter med 2 år av gangen. dersom
den ikke sies opp av en av partene. Oppsigelse må i så fall skje senest 6 mnd. før utløp av
en periode. Ved oppsigelse er partene forpliktet til å fullføre alle inngåtte underavtaler og
evt. igangsatte tiltak innen de rammer som er avtalt. Det gjennomføres årlige
evalueringsmoter av samarbeidsavtalen
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Undertegning og godkjenning
Avtalen skal underskrives i to eksemplarer. hvorav avtaleparterie heholder hver sitt
eksemp[ar.
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