Ofte stilte spørsmål – opptak til bachelor i straffegjennomføring

Det står på nett at jeg kan få inntil 5 tilleggs poeng for relevant yrkespraksis. Hva regner dere som
relevant yrkespraksis.
Ved tidligere opptak er følgende yrkespraksis utenfor kriminalomsorgen godkjent:
Vekterjobb, transport og fremstilling av varetekstinnsatte, arrestforvarere.
Vi har ikke godkjent lagerarbeid, butikkarbeid, arbeid i utelivsbransjen, arbeid på gård og
rengjøring.
Om du har annen yrkespraksis enn det som her er nevnt ovenfor vil vi gjøre en ny og
individuell vurdering av dette i forbindelse med din søknad. Listen over er derfor ikke
uttømmende og vil oppdateres hvert år.

Min leder har skrevet et brev der det bekreftes at jeg jobber i kriminalomsorgen og som
dokumenterer min yrkespraksis i kriminalomsorgen. Trenger jeg å fylle inn skjema som ligger på
nettsiden til KRUS i tillegg.
Skjema som ligger på nettsiden til KRUS er eneste gyldige dokumentasjon på at du er ansatt i
kriminalomsorgen. Brevet din leder har skrevet vil derfor ikke være gyldig dokumentasjon på
dette.

Jeg har lagt ved en utskrift fra lønnsavdelingen på at jeg er ansatt i kriminalomsorgen. Trenger jeg å
fylle inn det skjema som ligger på nett i tillegg.
Du må fylle ut skjema og laste det opp i søkandsweb med leders underskrift. Skjema er
eneste godkjente dokumentasjon til søknaden på ansettelse i kriminalomsorgen.

Jeg forsto ikke hvordan man laster opp dokumentasjon i søknadsweb. Sender derfor dokumentasjon
vedrørende min søknad i denne mailen.
Vi godkjenner dessverre ikke dokumentasjon sendt på mail. Dersom du ønsker å søke til
dette studiet må du bruke søknadsweb og selv laste opp dokumentasjon der. Om du trenger
hjelp til søknadsweb så ta kontakt med oss.
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Det står på nettsidene at søker må ha fullført pliktår for å få opptak. Jeg ble ferdig med utdanning på
KRUS i 2018 og fullfører mitt pliktår i desember 2019, kan jeg søke da?

I opptaksreglementet heter det at «Søker må være ferdig som pliktårsbetjent for å få
opptak». Etter denne regelen må søkeren legge ved dokumentasjon som viser at pliktåret er
gjennomført før søknadsfristen. Aspiranter fra Kull V/H-2017 som fullfører pliktåret etter
søknadsfristen i 2019, vil ved årets opptak ikke være kvalifisert. Vi vil gjerne ønske deg
velkommen som søker ved neste opptak.

Jeg ble uteksaminert fra KRUS november 2018. Jeg avtjener egentlig pliktåret mitt nå, men fikk 100%
fast ansettelse som fengselsbetjent i mars i år på samme tjenestested. Regnes det fortsatt som
pliktår, eller kan jeg dokumentere det som yrkespraksis i forbindelse med utfyllingen av skjemaet om
ansettelse i Kriminalomsorgen?
Pliktåret varer i ett år iht aspirantforskrift, dette gjelder også om du får fast tilsetting ila av
dette året. Ditt pliktår utløper derfor i 2019.

Hvordan får jeg svar fra dere på søknaden.
Korrespondanse med alle søkere skjer hovedsakelig gjennom søknadsweb og den(de) mail
adressen(e) du oppgir der. Husk å sjekke spamfilter i mailen din. Det kan være lurt å oppgi
mer enn en mailadresse i søknadsweb. Vi sender mail til begge adressene du oppgir.
Det hender at vi ser oss nødt til å kontakte søkere på telefon, husk å oppgi telefonnummer i
søknadsweb som vi kan nå deg på.

Det står at det gis tilleggs poeng for inntil 5 års relevant praksis i 100%. Jeg har dokumentasjon på at
jeg har arbeidet som arrestforvarer i 50% stilling teller dette?
50% arbeid i 2 år godkjennes som 1 år.
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