
 

 

  

 

 

 

 

 

  

Fagskole – Miljøarbeid  
i tjeneste for mennesker med utviklingshemming 
 
 
60 studiepoengpoeng 

GJENNOMFØRING 

1 dag per uke (mandager) over 4 semestre (2 år)  
Utdanningen kan kombineres med jobb. Utdanningen bygger opp om 5 emner og 
10 praksisuker. Studenten kan gjennomføre praksis på egen arbeidsplass. 
 
Læringsplattformen ACampus benyttes i undervisningen (opplæring gis) 
 
Sted: AOFs undervisningslokaler i Strandgaten 197, Bergen sentrum 
Oppstart: 27.08.2019 - 20.06.2021 (undervisning er tirdager) 
Klokkeslett: 09:00 – 15:00 + 1 time veiledning (frivillig) 
Pris: Gratis! 
 
Utdanningstilbudet er godkjent av NOKUT  

Studiet er GODKJENT FOR LÅN I LÅNEKASSEN. 

Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen. Er du organisert i Fagforbundet 
kan du søke om stipend som vil dekke deler av litteraturkostnadene. 

PÅMELDING 

Direkte på våre nettsider 
AOF Hordaland – Sogn og Fjordane 
Tlf: 55 30 90 50 / 412 016 89 
www.hordaland.aof.no  
hordaland@aof.no 

http://www.fagforbundet.no/index.php?page_id=%7bEP_PAGE_ID%7d&article_id=71446
http://www.hordaland.aof.no/
mailto:hordaland@aof.no
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FAGSKOLE I MILJØARBEID – i tjeneste for 

mennesker med utviklingshemming 

MÅLGRUPPE  

Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre 
som har en grunnutdanning innen helse- og sosialfag.  

YRKESFUNKSJON OG YRKESKOMPETANSE 

Fagskoleutdanning innen Miljøarbeid i tjeneste for mennesker med utviklingshemming 
har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk stan-
dard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med 
andre tjenesteytere, brukere og pårørende. 

Utdanningen er tverrfaglig og har er klart brukerperspektiv. 

OPPTAKSKRAV 

Fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og sosialfag,  
aktivitørutdanning eller tilsvarende.  
Det kan søkes opptak på grunnlag av realkompetanse. 
 

Emne 1:  

Fellesinnholdsdel: Grunnelementer 

i helse og oppvekstfagene. 

• Innledende tema 

• Etikk 

• Kommunikasjon og samhandling 

• Stat- og kommunalkunnskap, 
helse og sosialpolitikk 

• Sosiologi og psykologi 

Emne 2:  

Grunnlagstenkning og lovverk i mil-

jøarbeid 

• Kommunikasjonsprosessen 

• Grunnlagstenkning 

• Lovgivning 

• Veiledning og samarbeid 

Emne 3:  

Metoder i miljøarbeid - utvikling og vedli-

keholde mestringsevnen til brukeren 

• Innføring i modeller for miljøarbeid, læ-
ring og utvikling 

• Kartlegging, utredning og tilrettelegging 
av tilbudet (fra observasjon til individuell 
plan) 

• Brukernes livsfaser og behov – utviklings-
tilpassede tiltak 

• Mestring i dagliglivet – ADL 

• Brukermedvirkning 

Emne 4:  

Familie og samfunn 

• Familie og nettverk 

• Inkludering og deltaking i samfunnet 

• Boformer, organisering og ansvar 

Emne 5:  

Fordypning 

• Avslutningsoppgave med selvvalgt for-
dypningsemne 

 


