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1 Innledning  

Studieprogrammet for fengselsbetjentutdanningen er en toårig etatsutdanning som kvalifiserer 
til arbeid som fengselsbetjent i den norske kriminalomsorgen, både fengsel og friomsorg. 
Fengselsbetjenter utfører profesjonelt kriminalomsorgsfaglig arbeid i samsvar med 
bestemmelsene i straffegjennomføringsloven (strgjfl.). Formålet med straffegjennomføringen 
er gitt i strgjfl. § 2:   

Straffen skal gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen, som 
motvirker nye straffbare handlinger, som er betryggende for samfunnet og som 
innenfor disse rammene sikrer de innsatte tilfredsstillende forhold.  

Ved varetektsfengsling skal kriminalomsorgen legge forholdene til rette for å avhjelpe 
negative virkninger av isolasjon.  

Fengselsbetjentens oppgave er å bidra til at straffen gjennomføres på en måte som er 
betryggende for samfunnet, og samtidig bidra til at straffegjennomføringen gis et innhold som 
er ”egnet til å motvirke ny kriminalitet” (strgjfl. § 3). Så langt det er sikkerhetsmessig 
forsvarlig skal derfor fengslene utformes som et helhetlig læringsmiljø for innsatte der sosial 
samhandling kan finne sted. Det er en forutsetning for straff at mennesket ses på som 
autonomt og derfor ansvarlig for sine handlinger. Fengselsbetjenten skal vise en 
grunnleggende respekt for dette menneskesynet og ha tillit til den enkelte innsattes 
forutsetninger for å ta egne valg, sette seg nye mål og på den måten endre livsførsel. I en 
sømløs straffegjennomføring skal betjenter og ansatte i friomsorgen legge til rette for at 
straffedømte endrer sitt kriminelle livsmønster. I samarbeid med andre offentlige etater skal 
fengselsbetjenten bidra i denne endringsprosessen, med støtte, oppmuntring og veiledning. 
Samarbeidet skal iflg. strgjfl. § 4 ”bidra til en samordnet innsats for å dekke domfelte og 
innsattes behov”.   
 
Studieprogrammet er forankret i Prop 1 S (2009-2010), Stortingsmelding nr. 37 (2007-2008) 
Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn, Lov om gjennomføring av straff 

av 18. mai 2001 og tildelingsbrevet fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning til KRUS. 
 
Stortingsmelding 37 (2008-2009) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn 

inneholder tiltak for å styrke innholdet i straffegjennomføringen. Med utgangspunkt i 
kunnskapen om den nære sammenhengen mellom dårlige levekår og kriminalitet, skal det 
iverksettes tiltak for å gjøre tilbakeføringen til samfunnet lettere. Kvaliteten på 
kontaktbetjentarbeidet skal styrkes og forankres i den øvrige fengselsdriften. Programmer, 
arbeidsaktiviteter, undervisning og andre former for miljøarbeid skal gjensidig styrke og 
supplere hverandre. Dette krever både individuell kompetanse hos betjenten og evne til 
planlegging og samhandling med kollegaer og andre yrkesgrupper. Friomsorgen er en viktig 
del av denne samhandlingen. 
En ny utfordring for kriminalomsorgen er økningen i varetekt og svært mange utenlandske 
innsatte. Dette stiller også nye krav til betjentenes kompetanse.  
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1.1 Studieprogrammets læringsmål 
Utdanningen skal tilrettelegges slik at aspirantene kan tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse som er nødvendige for å utføre en forventet tjeneste som fengselsbetjent 
i samsvar med kriminalomsorgens mål, verdier og menneskesyn. Aspirantene skal lære at 
forsknings- og erfaringsbasert kunnskap ligger til grunn for alt arbeid i kriminalomsorgen.   
 
Forståelse av vitenskapelig arbeidsmetode og utvikling av kritisk holdning er et mål under 
utdanningen. 

1.2 Planlagt læringsutbytte for studieprogrammet 
 
Kunnskaper:  
Aspiranten 

 har bred kunnskap om kriminalomsorgens samfunnsoppgave, verdigrunnlag og 
menneskesyn 

 kjenner gjeldende justispolitiske føringer 
 har bred kunnskap om sikkerhet 
 har kunnskap om det ansvar mennesker som forvalter makt over andre mennesker har 
 har grunnleggende kunnskaper om forskningsteori- og metode. 
 kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor kriminalomsorgen 
 har kunnskaper om skadevirkninger av fengsling 
 har kunnskap om hvordan verdensanskuelse og livserfaring preger menneskers måte å 

tenke og handle på 
 har kunnskap om de ulike aktørene i forvaltningssamarbeidet og relevante lover, 

forskrifter og avtaler 
 har bred kunnskap om konflikthåndtering 
 har kunnskaper om straffens formål og konsekvenser 
 har kunnskaper om alternative straffegjennomføringsformer 

 
Ferdigheter:  
Aspiranten kan 

 vise et helhetlig syn på varetektsinnsatte og domfelte og ha respekt for vedkommendes 
integritet  

 utføre en korrekt og forsvarlig sikkerhetstjeneste 
 ivareta varetektsinnsattes og domfeltes rettigheter 
 lese forskningsrapporter og anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra 

forsknings- og utviklingsarbeid i yrkesutøvelsen 
 legge til rette for en straffegjennomføring som fremmer tilbakeføring til samfunnet 
 legge til rette for at varetektsinnsatte og domfelte i minst mulig grad påføres 

isolasjonsskader 
 planlegge og gjennomføre framtidsplanarbeid sammen med domfelte 
 veilede varetektsinnsatte og domfelte i personlige, rettslige og sosiale spørsmål 
 ivareta interessene til varetektsinnsatte og domfelte med ulik etnisk, religiøs og 

kulturell bakgrunn 
 utføre generelt miljøarbeid og lede rehabiliterende virksomhet 
 medvirke til domfeltes progresjon i straffegjennomføringen 
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 utføre saksbehandling og andre administrative oppgaver 
 samarbeide med andre etater  

 
Generell kompetanse:  
Aspiranten kan 

 forholde seg konstruktivt kritisk til kriminalomsorgens virkemidler og være mottakelig 
for forandringer både faglig og personlig 

 planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer sikkerhet for samfunn, ansatte og 
domfelte 

 sette seg inn i og planlegge endringsprosesser sammen med domfelte 
 planlegge og gjennomføre samarbeidsprosesser med andre etater 

 
 

2 Studieprogrammets organisering 

Studieprogrammet er delt inn i fem overlappende emner: 
Emne 1: Kriminalkunnskap 
Emne 2: Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner 
Emne 3: Etikk og profesjonalitet 
Emne 4: Sikkerhet  
Emne 5: Miljøarbeid og tilbakeføring 

 
Første studieår er delt i to semestre. Det første, vårsemesteret, er et teorisemester på KRUS 
fram til juni. Deretter følger en introduksjon til praksis og sommertjeneste i et 
opplæringsfengsel. Denne tjenesten er en selvstendig arbeidstreningsperiode og varer i 6 uker 
pluss 3 uker ferie. Deretter følger høstsemesteret som er et praktisk/teoretisk semester i 
samme opplæringsfengsel. Det andre studieåret fortsetter i vårsemesteret i samme 
opplæringsfengsel med et nytt praktisk/teoretisk semester. Også i andre studieår er det en 
sommertjeneste tilsvarende den i første studieår. 
Studiet og andre studieår avsluttes med et teoretisk høstsemester på KRUS. 
 
Både i de teoretiske semestrene og i de praktisk/teoretiske semestrene deles aspirantene inn i 
faste basisgrupper. I teorisemestrene dannes seminarer som består av 4 basisgrupper som blir 
tilknyttet et team på to lærere/veiledere. I de praktisk/teoretiske semestrene tilsvarer gruppa 
med aspiranter i hvert opplæringsfengsel en seminargruppe. I alle fengslene er det en 
ansvarlig aspirantleder for aspirantgruppa og alle aspirantene har sin faste praksisveileder i 
disse periodene. 
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3 Emneoversikt 

3.1 Innhold i  studieprogrammet 
 
Emne 1: Kriminalkunnskap 
Delemne 1 Hva kjennetegner straffedømte? 
Delemne 2 Hva er dagens kriminalitetsbilde? 
Delemne 3 Straff, kriminalpolitikk og samfunnssikkerhet 
 
Emne 2: Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner 
Delemne 1 Juridisk metode 
Delemne 2 Forvaltningsrett 
Delemne 3 Personvern og menneskerettigheter 
Delemne 4 Straffegjennomføringsrett 
Delemne 5 Strafferett 
Delemne 6 Straffeprosess 
 
Emne 3: Etikk og profesjonalitet 
Delemne 1 Kriminalomsorgens verdigrunnlag og menneskerettigheter  
Delemne 2 Moralfilosofi 
Delemne 3 Kulturforståelse 
Delemne 4 Profesjonell maktutøvelse og profesjonelt samarbeid 
 
Emne 4: Sikkerhet  
Delemne 1 Sikkerhets- og risikoforståelse 
Delemne 2 Kriminalomsorgens prosedyrer og rutiner 
Delemne 3 Rapportlære 
Delemne 4 Kommunikasjon 
Delemne 5 Etiske føringer for sikkerhetsarbeidet 
Delemne 6 Konflikthåndtering og fysisk maktanvendelse 
 
Emne 5: Miljøarbeid og tilbakeføring  
Delemne 1 Miljøarbeid som metode i fengsel 
Delemne 2 Forståelse av endring og endringsprosesser hos innsatte 
Delemne 3 Avhjelping av skadevirkninger ved isolasjon 
Delemne 4 Tilbakeføring 
Delemne 5 Psykiske lidelser, selvskading, selvmord, ADHD og rusavhengighet 
Delemne 6 Betjenten i fengselsorganisasjonen 
Delemne 7 Etikkbasert profesjonalitet i organisasjonen 
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4 Arbeidsmåter 

I den teoretiske delen av studiet er det sentralt å gjenskape den konteksten kunnskapen skal 
anvendes i fordi opplæringen ikke kan skje uten å se det som en del av samspillet i de reelle 
læringssituasjonene. Aspirantenes ulike erfaringer fra praksisfeltet er viktige 
læreforutsetninger både i den praktisk/teoretiske delen av studiet og i den teoretiske.  
Utdanningen er organisert som forelesninger, individuelle studier, seminargruppeaktiviteter, 
basisgruppearbeid, simuleringer/øvelser, praktisk tjeneste i avdeling og individuelle studier 
med skriftlige arbeider både individuelt og i grupper. De praktiske periodene skal integreres i 
den teoretiske undervisningen både i ”skoledagene” i opplæringsfengselet og i teoriåret. 
Utdanningen er praksisnær og derfor legges det opp til aspirantsentrerte læringssituasjoner der 
aspirantene skal få prøve ut sin kompetanse og få mulighet til å bygge opp egen kunnskap, 
ferdighet og generell kompetanse der lærere er veiledere og der aspirantene har sine spesielle 
praksisveiledere i opplæringsfengslene.  
 
Fokusområder: 
 Et studieprogram som legger vekt på sammenhengen mellom teori og praksis og der 

praksis er et vesentlig element i utdanningen. 
 En opplæringsmodell som baserer seg på at problemløsning og drøfting i gruppe har 

betydning for relevant yrkeskvalifisering 
 Et subjekt – subjekt forhold (nærhet og åpenhet) mellom lærere/veiledere og aspiranter  
 En forventning om at aspirantene bruker lærerne som veiledere og samarbeidspartnere 
 Et lærerpersonale som er tverrfaglig sammensatt og som kan relatere sin undervisning til 

praktisk yrkesutøvelse i fengsel 
 En lærerrolle som fokuserer på både forsknings- og erfaringsbasert kompetanse 
 En lærerrolle som går fra å fokusere på læreratferd og formidling til aspirantfokusering og 

veiledning  
 En godkjenningsordning der aspirantene vurderes i tjenestelige forhold gjennom hele 

utdanningsforløpet  
 
Gjennom hele utdanningen har aspirantene arbeids- og oppmøteplikt. Utdanningen er 
”arbeidsgiverstyrt” og momentene er obligatoriske for alle. Aspirantene plikter å møte til alle 
timeplanfestede aktiviteter. 
 
Pedagogiske valg 
Pedagogikken på ”Fengselsskolen” tar utgangspunkt i tradisjonen for situert læring og er 
inspirert av PBL når det gjelder inndeling i faste basisgrupper og en lærerrolle som har fokus 
på veiledning, ofte i grupper. I tråd med situert læring og PBL prøver man i den teoretiske 
delen av studiet å gjenskape den konteksten kunnskapen skal anvendes i. Aspirantenes ulike 
erfaringer fra praksisfeltet er sentrale læreforutsetninger både i den praktisk/teoretiske delen 
av studiet og i den teoretiske.  
Utdanningen er praksisnær og derfor legges det opp til aspirantsentrerte læringssituasjoner der 
aspirantene skal få prøve ut sin kompetanse og får mulighet til å bygge opp egne holdninger, 
kunnskap og ferdigheter der lærere er veiledere. Oppgavene kan være både åpne og definerte. 
Noen ganger er problemstillingene beskrevet, andre ganger ikke. Arbeidene med oppgavene 
kan være både individuelle og basisgruppebaserte. 
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Arbeid med case 
Med utgangspunkt i situasjoner fengselsbetjenter møter i sitt daglige arbeid, får aspirantene 
muligheter til å øve på å integrere teori og praksis i analyser som både kan synliggjøre et 
saksområdes kompleksitet og føre frem til problemløsning. Caseundervisning gir aspirantene 
muligheter til å trene på å ta beslutninger og argumentere for disse. Det blir viktig å tilstrebe 
det eksemplariske prinsipp siden refleksjonen og løsningene skal ha overføringsverdi til 
liknende profesjonssituasjoner. 
 
Problembasert læring 
I løpet av studiet får aspirantene oppgaver som skal løses i basisgrupper og som innebærer 
både gitte problemstillinger og mer åpne caseoppgaver. Da kan aspirantene selv velge mål for 
arbeidet og læringsinnhold. Slike oppgaver kan gjennomføres som en ren teoristudie eller som 
en praktisk/teoretisk studie. Det gis veiledning underveis og gruppen leverer enten en skriftlig 
besvarelse eller gjennomfører et muntlig framlegg.  
 
Forelesninger og undervisning 
Forelesningene går for hele aspirantkullet samlet i teorisemestrene. Forelesningene skal hjelpe 
aspirantene til å få oversikt over lærestoffet og gå inn i deler av det. For å få et godt utbytte av 
forelesningene, er en forutsetning at aspirantene møter forberedt og kan stille kritiske eller 
oppklarende spørsmål. En annen side er at forelesningen følges opp i lærerledede 
seminargrupper der avklaringer og diskusjoner kan finne sted. 
I de praktisk/teoretiske semestrene vil ”forelesninger” være skoletimer med fagpersoner i 
ulike emner og delemner i hvert enkelt fengsel. De som holder disse skoletimene er lokale 
lærerkrefter godkjent av KRUS og ansatte lærere fra KRUS. Det blir i tillegg gjennomført 
fagsamlinger for aspiranter styrt fra KRUS i de praktisk/teoretiske semestrene. Samlingene 
inneholder undervisning med det samme pedagogiske grunnlaget som beskrevet ovenfor. 
 
Skriftlige arbeider 
Å innhente kunnskap, analysere og presentere skriftlig arbeid for andre, er en viktig del av 
studiet. Skriftlige presentasjoner gir også god skrivetrening som forberedelse til et yrke der 
det å skrive vedlegg, rapporter, miljørapporter og utredninger er sentralt. Det blir gitt 
opplæring i oppgaveskriving.  
 
Muntlige arbeider 
Muntlige fremlegg og diskusjoner med medaspiranter og veiledere er gjennomgående 
arbeidsmåter i utdanningen både i forhold til oppfølging av forelesninger og studier, oppgaver 
og ved etterarbeid av praksisperioder. 
 
Ferdighetstrening 
En fengselsbetjents arbeidsdag er sammensatt – fra vanlige daglige rutiner, ordinære samtaler 
med kolleger og innsatte til det å formidle vanskelige budskap til å pasifisere innsatte. For å 
møte denne komplekse hverdagen er det nødvendig å erfare fengselshverdagen og trene på 
realistiske situasjoner. Dette skjer både i de praktisk/teoretiske semestrene og ved øvelser i 
”skolens fengselsavdeling” og ved andre arenaer i teorisemestrene.  
For å kunne løse praktiske oppgaver er det også nødvendig at man kan anvende faglig 
kunnskap i praktiske problemstillinger slik at valgene kan begrunnes, og at man i ettertid kan 
reflektere over egen utførelse og eventuelt finne fram til alternativer, med andre ord utvikle 
ferdigheter og generell kompetanse. 
Aspirantene skal i de praktisk/teoretiske semestrene gjennomføre visse 
øvelser/arbeidsoppgaver etter en sentral plan. Denne gjennomføringen medfører godkjenning 
av aspirantleder/praksisveileder og registreres.  
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Veiledning 
Alle aspirantene har faste veiledere, en i teorisemestrene og en i de praktisk/teoretiske 
semestrene. Gjennom den praktisk/teoretiske delen av utdanningen vil aspirantleder og 
praksisveiledere veilede og stille krav til gjennomføring av praksis, samtidig som de skal 
ivareta at praksis og teori er knyttet sammen også i veiledningen. KRUS/fagteamet vil også 
ved tilstedeværelse og via ITL stille krav og veilede i den praktisk/teoretiske delen. 
Praksisveilederne skal gi hensiktsmessig veiledning til hver aspirant, og samarbeide med 
aspirantene om aktuelle tema, gjennomføring av veiledningstimer og vakter, og om de 
personlige målene til den enkelte aspirant. 
I teorisemestrene vil veiledere/lærere stille krav, støtte og veilede aspirantene. Alt skjer i 
samsvar med den enkeltes forutsetninger. Veiledningen gis individuelt eller i grupper og kan 
både være knyttet til tjenstlige forhold eller gis i forbindelse med arbeidskrav og formelle 
vurderinger.   
 
Ekskursjoner 
Å erfare i praksis hvordan friomsorgen, domstolene og samarbeidspartnere som NAV, 
helsevesenet eller rusmiddelomsorgen arbeider, er viktig i utdanningen av fengselsbetjenter. 
Dette gjøres ved besøk.  
I fjerde semester er aspirantene på studieekskursjoner i England eller Norden i en uke for å 
besøke friomsorg og fengsler med ulikt sikkerhetsnivå. 
 
Arbeidskrav 
Det blir i løpet av opplæringen lagt inn arbeidskrav, individuelt eller i grupper, som 
aspirantene skal innfri til fastsatte tidspunkt. Det er en forutsetning at alle aspiranter har 
gjennomført de arbeidskrav man fastsetter som et minimum. Dersom aspiranten av ulike 
årsaker ikke har innfridd arbeidskrav til fastsatt tid, vil KRUS tilrettelegge muligheter for 
nødvendig gjennomføring. I siste halvdel av andre studieår må aspirantene bestå en fysisk 
funksjonstest og få godkjent i en praktisk prøve i delemnet Konflikthåndtering og fysisk 
maktanvendelse for å bli uteksaminert.  
 
Trening 
Fengselsbetjentyrket kan være både fysisk og psykisk krevende, og aspirantene må bestå en 
fysisk funksjonstest før inntak og før uteksaminering. God fysisk og psykisk helse vil virke 
positivt inn på yrkesutførelsen. For å fokusere på fysisk aktivitet, samt motivere og oppmuntre 
aspirantene til å holde seg fysisk skikket til jobben som fengselsbetjent, kreves det derfor at 
aspirantene bruker minst to timer pr uke til trening. Det skal legges til rette for fysisk trening 
både ved KRUS og i opplæringsfengslene. Treningen i teorisemestrene skjer i regi av 
aspirantene selv, gruppevis og til gitte tider etter oppsatt plan. I opplæringsfengslene blir 
treningen tilpasset lokale forhold i tråd med andre oppgaver. 
 
Elektronisk læringsplattform 
KRUS har valgt It´s Learning (ITL) som sin IT-plattform for hele studiet. Det forventes at 
aspirantene bruker ITL aktivt. Læringsplattformen kommer som et tillegg til den personlige 
kontakten som er mellom aspiranter, lærere, førstebetjenter, praksisveiledere og aspirantledere 
under hele utdanningen. 
Også aspirantlederne og praksisveilederne i opplæringsfengslene benytter ITL i sin 
kommunikasjon med aspiranter og KRUS.  
Alle aspirantene har tilgang til internett både på KRUS og i opplæringsfengslene slik at de til 
en hver tid kan kommunisere med lærere/veiledere, praksisveiledere, aspirantleder og 
hverandre på diskusjonsforumet via ITL. 
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Det legges fortløpende ut praktisk informasjon og informasjon om oppgaveinnlevering, 
timeplaner, litteratur og forelesninger og all innlevering av oppgaver skjer der. I de 
praktisk/teoretiske semestrene vil KRUS sin del av faglig veiledning til aspiranter og 
praksisveiledere gå via ITL, besøk og veilederopplæring på KRUS. Det samme gjelder 
forberedelser og etterarbeid til samlinger.  
 
 
 

5 Vurdering 

Den avsluttende og formelle vurderingen av aspiranten skjer i alle emner og obligatoriske fag. 
Konkret informasjon om hvilke eksamensformer som brukes, står under hvert emne.  
Vitnemål tildeles aspiranter som har fullført utdanningen med hovedkarakter D eller bedre. I 
dette ligger at de har bestått alle eksamener, har oppfylt alle arbeidskrav og er funnet skikket 
til tjeneste i kriminalomsorgen. Med arbeidskrav menes krav til deltakelse i undervisning og 
praksis og krav til godkjent nivå på innleverte oppgaver og ferdighetsprøver.  
 
Karakterskala 
Det benyttes karakterer med A som beste og E som laveste karakter for bestått. 
Aspiranter som ikke oppnår E eller bedre, har ikke bestått eksamen og får ikke oppgitt 
karakter. I delemnet Konflikthåndtering og fysisk maktanvendelse og engelsk brukes 
karakterene bestått/ikke bestått. Det blir gitt en hovedkarakter på bakgrunn av all formell 
vurdering. 
I vurderingen av tjenestelige forhold brukes karakterene A, B, C og D, der A er beste og D er 
svakeste karakter. 
 
Tjenestelige forhold 
Fengselsbetjentarbeidet inneholder spesielle oppgaver og utfordringer som bl.a. medfører 
myndighetsutøvelse og makt over mennesker som krever særskilt kompetanse og egnethet hos 
den enkelte tjenestemann. Krav til personlig egnethet tilsier at den enkelte aspirant vil bli 
vurdert på enkelte områder i forbindelse med gjennomføringen av studieforløpet. Sentrale 
momenter som blir utfordret er modenhet, personlig atferd i forhold til andre mennesker og 
holdninger. 
Det blir gjort en egen egnethetsvurdering av alle aspiranter. Vurderingen gis som en 
samlekarakter i tjenstlige forhold for hele utdanningsforløpet. Karakteren framkommer på 
vitnemålet, men inngår ikke i hovedkarakteren. 
Aspirantene gis veiledning gjennom hele utdanningsforløpet i forhold til kriteriene for 
vurdering. Kriteriene følger av et veilednings- og vurderingsskjema. Aspirantene blir vurdert i 
forhold til egnethet i slutten av hvert semester. Vurderingen skriftliggjøres via 
vurderingsskjema. Aspirantene er i prøvetid gjennom hele studieforløpet. 
Som offentlige tjenestemenn i uniform er fengselsaspirantene underlagt spesielt mange krav i 
forhold til egen oppførsel og holdninger. Dette er særlig viktig med tanke på at en 
fengselsbetjent skal være en rollemodell for straffedømte, og at fengselsbetjenten skal bidra til 
å hindre tilbakefall til ny kriminalitet. 
Forhold utenfor tjenesten kan også tillegges vekt ved vurdering av egnethet. Dette gjelder 
opptreden eller handlinger som har direkte betydning for tjenesten som fengselsbetjent eller 
har betydning i forhold til den tillit og aktelse som er nødvendig for å inneha en slik stilling. 
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Veilednings- og vurderingsskjemaene danner grunnlaget for fastsettelsen av karakteren, men i 
enkelte tilfeller vil også andre forhold ha stor betydning. Karakteren fastsettes av direktøren 
etter innstilling fra fengselsinspektøren. 
 
Følgende primærområder er utgangspunktet for karakteren for tjenstlige forhold: 
Aspirantenes holdninger til: 

- overordnede mål, verdier og læringsmål 
- lokale mål, rutiner og retningslinjer for opplæringsfengselet 
- punktlighet og formelle krav (holde tidsfrister i forhold til innleveringer av 

dokumentasjon av fravær eller diverse arbeidskrav, korrekt uniformsbruk og lignende) 
Aspirantenes samarbeidsevner med kolleger, medaspiranter og innsatte  
Aspirantenes samarbeidsevne med ansatte ved KRUS 
Aspirantenes kommunikative evner overfor medaspiranter, innsatte, kolleger og ansatte ved 
KRUS 
Aspirantenes innstillinger og bidrag til faglig virksomhet og til arbeidsmiljøet gjennom hele 
studiet 
Aspirantenes innsats i forhold til egen utvikling i emnene 
Aspirantenes evne til å ta veiledning 
I tillegg kan følgende momenter ha betydning: 
Aspirantenes tilstedeværelse gjennom hele studiet 
Aspirantenes kapasitet og vilje til å påta seg verv og/eller oppgaver gjennom studiet  
 
 
 
 

6 Eksamen 

Som ansatte i kriminalomsorgen, har aspirantene arbeids- og oppmøteplikt.  
 
”Ved fravær over 20 % i det enkelte kurs/emne/fag, må aspiranten søke aspirantnemnda om å 
få anledning til å avlegge eksamen. Nemnda tar da også stilling til vurderingsform og/eller 
eksamensform som kan avvike fra studieplanen” (Eksamensreglement ved fengselsskolen § 3).  
 
Emne 1: Kriminalkunnskap – 7 SP 
Avsluttende eksamen avlegges i første semester 
Vurderingsform: 
Individuell skriftlig eksamen kl 08.30 – 12.30 
Ingen tillatte hjelpemidler. 
Sensorer: Intern sensor og ekstern sensor. 
 
Arbeidskrav: 
Fagnotat i minigruppe. Arbeidskravet godkjennes av veileder. 
 
Emne 2: Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner – 15 SP 
Kunnskapstest gjennomføres på ITL i første semester 
Avsluttende eksamen avlegges i fjerde semester 
Vurderingsform: 
Individuell skriftlig eksamen med oppgaver fra temaets ulike emner 
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Tid: kl 08.30 – 14.30. 
Hjelpemidler: Alle hjelpemidler, unntatt elektroniske, er tillatt. 
Sensorer: Intern sensor og ekstern sensor. 
 
Arbeidskrav 
Kunnskapstest 
Praktikumsoppgave i basisgruppe. Arbeidskravet godkjennes av veileder. 
 
Emne 3: Etikk og profesjonalitet – 8 SP 
Avsluttende eksamen avlegges i første semester  
Vurderingsform: 
Individuell skriftlig eksamen. Tid: Kl 08.30- 12.30 
Ingen tillatte hjelpemidler. 
Sensorer: Intern sensor og ekstern sensor. 
 
Arbeidskrav 
Fagnotat i minigruppe. Arbeidskravet godkjennes av veileder. 
 
Emne 4: Sikkerhet– 51 SP 
Avsluttende eksamen avlegges i tredje semester 
Vurderingsform: 
Individuell skriftlig eksamen. Tid: 09.00-13.00 
Ingen tillatte hjelpemidler 
Sensur: Intern og ekstern sensor. 
 
Delemne 3: Rapportlære, har avsluttende eksamen i andre semester.  
Vurderingsform: 
Individuell skriftlig eksamen på bakgrunn av en arrangert hendelse på film. Leveres 
elektronisk. Tid: 09.00-12.00. 
Alle hjelpemidler tillatt. 
Sensur: Intern og ekstern sensor. 
 
Arbeidskrav: 
Individuelt fagnotat i andre semester. Arbeidskravet godkjennes av lærer/veileder/KRUS. 
Fagnotat i minigruppe i tredje semester. Arbeidskravet godkjennes av lærer/veileder. 
Godkjenningsprøve i ASP-batong i første semester. Godkjennes av faglærer. 
Praktisk prøve i gruppe i delemnet konflikthåndtering og fysisk maktanvendelse i fjerde 
semester. 
 
Emne 5: Miljøarbeid og tilbakeføring – 38 SP 
Avsluttende eksamen avlegges i fjerde semester 
 
Vurderingsform 
Avsluttende fordypningsoppgave – valgfri gruppe. 
Individuell muntlig eksamen i fjerde semester. 
Sensor: intern og ekstern sensor 
 
Arbeidskrav  
Andre semester: Fagnotat og gjennomføring av aktiviteter i fengsel i gruppe. 
Tredje semester: Besøke aktuelle samarbeidspartnere for kriminalomsorgen og gi en 
presentasjon av deres arbeid for andre aspiranter ved samme praksisfengsel. 
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Delta sammen med erfaren betjent/veileder på et møte med innsatte, som er relevant i forhold 
til tilbakeføringsarbeidet. Skrive refleksjonsnotat. 
Fjerde semester: Flervalgsoppgave knyttet til delemne 3. 
Fagartikkel i minigruppe. 
 
Engelsk – 1 SP 
Muntlig eksamen i gruppe.  
Sensorer: Intern og ekstern sensor 
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7 Første semester - teorisemester på 
KRUS – 30 SP 

Første semester skal gi aspirantene en innføring i yrket og en teoretisk plattform for den 
praktisk/teoretiske opplæringen i fengsel. Aspirantene skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og 
en generell kompetanse som et grunnlag for videreutvikling i et praktisk/teoretisk semester. I 
første semester vil det bli en kort praktisk periode på fem dager slik at aspirantene får innsikt i 
og opplevelse av avdelingstjeneste og samspill med innsatte, innsikt i friomsorgens arbeid og 
innsikt i rettens arbeid. 

7.1 Læringsmål 
Aspirantene skal utvikle grunnleggende kunnskap om og forståelse av kriminalitet og straff. 
Fengselsbetjenter arbeider tett med straffedømte. Kunnskaper og generell kompetanse om 
kriminalitet som samfunnsfenomen og om kriminalitetens utbredelse og form er derfor viktig. 
Å være en del av straffegjennomføringsapparatet og å utøve makt, fordrer kunnskap, 
teoretiske ferdigheter og generell kompetanse om straffens formål og straffens konsekvenser.  
Aspirantene skal utvikle kompetanse om strafferettsystemet i Norge slik at man ser 
kriminalomsorgens plass og deltakelse i strafferettskjeden. Som en del av dette er det 
nødvendig å utvikle kunnskap og teoretiske ferdigheter om juridisk metode og få en 
grunnleggende innsikt i juridiske spørsmål slik at man er forberedt til å handle korrekt i 
praksisperioden som følger. Det samme gjelder kunnskaper, teoretiske ferdigheter og generell 
kompetanse om etiske og moralske spørsmål.  
Sikkerhet er det største emnet i utdanningen og er et slags bakteppe for alle de andre emnene. 
Det anses som nødvendig at man som en del av emnet Sikkerhet opparbeider seg kunnskap, 
ferdigheter og generell kompetanse i pasifisering og konflikthåndtering. Dette er nødvendig 
både for ansattes og innsattes sikkerhet. Man vil gjennom første semester legge grunnlaget for 
at man kan møte forberedt til fengselshverdagen i andre semester. 

7.2 Semesterets innhold og struktur  
 
Introduksjonsperiode med vitenskapsteori  
Straffesakskjeden 
Hva er kriminalomsorgen 
Rettsvern og personlig integritet 
Styringsdokumenter 
Studieteknikk og skrivekurs 
Opplæring i It´s Learning 
Tjenestelige forhold 
Vitenskapsteori  – (1 SP) 
 
Kriminalkunnskap (5 uker) - 7 SP 
Hva kjennetegner straffedømte? 
Hva er dagens kriminalitetsbilde? 
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Straff, kriminalpolitikk og samfunnssikkerhet 
Avslutning av emnet ”Kriminalkunnskap” med skriftlig eksamen  
 
Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner (5 uker) – del 1 – 8 SP 
Juridisk metode 
Forvaltningsrett 
Personvern og menneskerettigheter 
Straffegjennomføringsrett 
Strafferett 
Straffeprosess 
 
Rettsbesøk  
 
Etikk og profesjonalitet (5 uker) – del 1 – 8 SP 
Kriminalomsorgens verdigrunnlag og menneskerettigheter 
Moralfilosofi 
Kulturforståelse 
Profesjonell maktutøvelse og profesjonelt samarbeid 
 
Miljøarbeid og tilbakeføring (2 uker i mai) – del 1 – 3 SP 
Miljøarbeid som metode i fengsel 
Forståelse av ending og endringsprosesser hos innsatte 
 
Sikkerhet (2 uker i mai/juni) – del 1 – 3 SP 
Fengselsbesøk 
Sikkerhets- og risikoforståelse 
Rapportlære  
Konflikthåndtering og fysisk maktanvendelse 

Vitenskapsteori – 1 SP 

7.2 .1  Innhold  
En forsknings- og kunnskapsbasert utdanning er forpliktet til å si noe om vitenskapens 
grunnleggende mekanismer når det gjelder kunnskapsproduksjon gjennom bruk av teori og 
metode. 
 
Målet er å gi aspiranten en forståelse for at viten blir til kriminalomsorgsrelevant kunnskap 
gjennom en prosess hvor den som driver prosessen ser og konstruerer virkeligheten gjennom 
sine ”briller”, og dermed skaper en bestemt oppfatning av virkeligheten. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 
- har kunnskap om grunnleggende vitenskapssyn, forskingsteori og –metode. 
 
 
Ferdigheter 
Aspiranten 
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- kan reflektere over vitenskapens konstruksjon av virkeligheten. 
- kan reflektere over sin egen rolle i en kunnskapsbasert læringsprosess. 
 
Generell kompetanse 
Aspiranten 
- har innsikt i vitenskapsteoretiske problemstillinger som har relevans for en 

forskningsbasert praksis i kriminalomsorgen. 
 
Litteratur 
Bergander, Klaus og Johnsen, Berit (2006). ”Vitenskap og metode”. I: Larsen, E. (red): 
 Fengslet som endringsarena. Oslo: KRUS 

7.3 Emne 1: Kriminalkunnskap – 7 SP 
Kriminalkunnskap er valgt som det første emnet fordi det i hovedsak berører tiden før selve 
straffegjennomføringen. Emnet er basert på kriminologi, avvikssosiologi og 
kriminalstatistikk. 
Fengselsbetjenter arbeider tett med straffedømte. Kunnskaper om hvem denne gruppen er, om 
kriminalitet som samfunnsfenomen og om kriminalitetens utberedelse og form er dermed 
svært viktig. Å være en del av straffegjennomføringsapparatet innebærer å utøve makt; dette 
fordrer kunnskap om straffens formål og konsekvenser. 

7.3 .1  Innhold  i  semesteret  

Delemne 1. Hva kjennetegner straffedømte? 
Under dette delemnet gjennomgås aktuell kunnskap om straffedømtes levekår og ulike 
avviksteorier som kan forklare hvorfor kriminalitet oppstår. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 

- har kunnskap om straffedømtes levekår 
- har oversikt over ulike avviksteorier   

 
Ferdigheter 
Aspiranten  

- kan diskutere forholdet mellom levekår og kriminalitet 
 
Delemne 2. Hva er dagens kriminalitetsbilde? 
Under dette delemnet presenteres aktuell forskning om dagens kriminalitetsbilde.  
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 

-  har innsikt i aktuell forskning om dagens kriminalitetsbilde 
 
 
Ferdigheter 
Aspiranten 

- har et kritisk blikk på tall og statistikker som legges frem 
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Delemne 3. Straff, kriminalpolitikk og samfunnssikkerhet 
Kjennskap til politiske begrunnelser og styringsdokumenter er viktig. Forståelse av straff, 
dens begrunnelser, innhold og betydning er nødvendig for å kunne utføre en profesjonell 
straffegjennomføring i samsvar med straffens formål. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 

- kjenner ulike begrunnelser for straff 
- har kjennskap til politiske satsningsområder 

 
Ferdigheter 
Aspiranten 

- kan vurdere konsekvenser av ulike måter å begrunne straff på 
- ser sammenhenger mellom politiske beslutninger og egen yrkesutøvelse 

 
Generell kompetanse i emnet Kriminalkunnskap 
Aspiranten kan legge til rette for en straffegjennomføring som både ivaretar innsattes behov 
og hensynet til allmenn rettsoppfatning. 
 
Arbeidsformer 
Forelesninger, oppgaver i basisgruppe, framlegg og diskusjon i seminargrupper, arbeid med 
fagnotat, egenstudier. 
 
Arbeidskrav 
Under arbeidet med dette temaet skal aspirantene utarbeide et fagnotat. Gjennom skriftlig 
arbeid skal aspirantene fordype seg i sentrale problemstillinger. Notatet gir anledning til faglig 
refleksjon og bearbeiding av litteratur, forelesninger, oppgaver i basisgruppe og seminarer. 
Fagnotatet utarbeides i minigruppe og godkjennes av veileder. 
 
Eksamen 
Emnet avsluttes med en skriftlig eller muntlig individuell skoleeksamen. Se s.13. 
 
Litteraturliste emne 4  

Andenæs, Johs. (1996). Straffen som problem. Exil forlag (9-86, 78 sider) 
Christie, N. (1999). Forebyggelse. Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskap. 1 (10 sider) 
Christie, N. (2004). En passende mengde kriminalitet, Oslo: Universitetsforlaget (Kapittel 1: 

Kriminalitet finnes ikke og kapittel 4: Innesperring som svar) (29 sider) 
Finstad L. (2000). Politiblikket. Oslo: Pax forlag (Kapittel 5: Politi og røver) (43 sider) 
Johnsen, B. (2006). Forvaring – et barn av sin tid. Materialisten. 4, 53-89 (37 sider) 
Larsen E. (2006). Restorative Justice – konfliktmegling i fengsel. I: Larsen E. (red.) Fengselet 

som endringsarena, bok for fengselsbetjenter. Oslo: KRUS (6 sider) 
Prop. 1 S (2009-2010). For budsjettåret 2010.  Justis- og politidepartementet (Del 1: 

Hovedinnledning) (15 sider) 
Skog, O. J. (2006). Skam og skade. Noen avvikssosiologiske temaer. Oslo: Gyldendal (Kap. 4, 

6 og 8, 106 sider) 
St. meld. 37 (2007-2008). Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn 

(kriminalomsorgsmelding). Det kongelige justis- og politidepartementet (Kapittel 7: 
Kunnskapsbasert kriminalomsorg – nasjonalt og internasjonalt og kapittel 12: Ofrenes 
interesser og behov) (42 sider) 
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Thorsen, L. R., Lied, S. og Stene, R. J. (2009). Kriminalitet og rettsvesen, Oslo: Statistisk 
Sentralbyrå (Sidene 1- 143) (144 sider)  

 

7.4 Emne 2: Straffegjennomføringsrett og andre 
juridiske emner – del 1 – 8 SP 

 
 
I første semester er målet å gi aspirantene en grundig oversikt over emnet. Denne oversikten 
skal gi grunnlag for forståelse av rammevilkår for yrkesutøvelsen, og bidra til bedre 
gjennomføring av de følgende praksissemestre. I andre semester (praksissemester) vektlegges 
kontroll, tvang og rettigheter. I tredje semester (praksissemester) vektlegges utganger, 
overføringer og arbeidet frem mot løslatelse. Dette skal gi grunnlag for modning og 
refleksjoner i praksisperioden frem mot arbeidet i det siste teorisemesteret. I fjerde semester 
vil man gå mer i dybden innen enkelte områder, og ellers vektlegge helhetstenkning og 
ferdigheter i å identifisere og løse juridiske problemstillinger. 
 
Læringsmål for emnet 
En fengselsbetjent må utvikle bevissthet om sin rolle som en del av samfunnets maktapparat, 
og arbeide innen de juridiske rammer for utøvelsen av denne makten i den hensikt å oppfylle 
kriminalomsorgens målsetninger. 
Aspiranten skal utvikle generell kompetanse om fengselsbetjentrollen som en del av 
samfunnets utøvende myndighet. Aspiranten skal også utvikle kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse i straffegjennomføringsrett og andre utvalgte juridiske emner, og ved 
dette kunne identifisere og finne løsninger på juridiske problemstillinger. Han/hun skal være 
en garantist for at rettssikkerheten ivaretas. En fengselsbetjent må kunne arbeide innenfor de 
juridiske rammer for utøvelsen av makt på samfunnets vegne - og innen disse rammene 
arbeide for å oppfylle kriminalomsorgens målsetninger. 

7.4 .1  Innhold  i  semesteret  
Delemne 1. Juridisk metode 
Emnet gir en innføring i juridisk metode, bruken av rettskilder og hvordan man går frem for å 
løse rettsspørsmål.  
Formålet er å føre aspirantene inn i juridisk tenkemåte, oppøve evnen til å identifisere 
juridiske problemstillinger og stille juridiske spørsmål, og til å tolke og anvende rettsregler. 
  
Læringsutbytte:  
Kunnskaper 
Aspiranten 

- har kjennskap til de ulike rettskilder og forholdet mellom dem 
- vet hvordan lover blir til 
- kjenner rettssystemets oppbygning 

 
Ferdigheter 
Aspiranten 

- kan identifisere juridiske problemstillinger 
- kjenner fremgangsmåten for å løse juridiske problemstillinger 
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- kan finne frem i lover og annet regelverk 
- kan redegjøre for problemstillinger og løsninger både muntlig og skriftlig 

 
Generell kompetanse 
Aspiranten  

- har forståelse for maktfordelingsprinsippet  
- har forståelse for en fengselsbetjents rolle som utøvende myndighet 

 
Delemne 2. Forvaltningsrett 
Delemnet behandler alminnelige regler om forvaltningsorganer og deres oppgaver, 
kompetanse og saksbehandling på vegne av det offentlige. Forvaltningsrett handler om 
hvordan landet skal styres. 
 
Aspirantene skal ha kjennskap til reglene om forvaltning og offentlig saksbehandling. 
Aspirantene skal bli i stand til å identifisere problemer, og bruke reglene i praksis.  
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 

- vet at all myndighetsutøvelse som innebærer inngripen i rettigheter og plikter for den 
enkelte krever hjemmel i lov (legalitetsprinsippet) 

- kjenner forvaltningsmessige prinsipper 
- kan generelle regler for saksbehandling 

 
Ferdigheter 
Aspiranten 

- kan anvende kunnskapen i praksis, og vise dette ved løsning av juridiske 
problemstillinger 

- kan veilede innsatte om saksgangen i forvaltningssaker 
 
Generell kompetanse 
Aspiranten 

- har forståelse av forvaltningens makt og begrensninger. 
- ser viktigheten av å ivareta individenes rettigheter 

 
Delemne. Personvern og menneskerettigheter 
Personvernreglene kan beskrives som det sett av regler som særlig tar sikte på beskyttelse av 
individet. Det er vanlig å avgrense personvernet til de regler som har som formål å beskytte 
den psykiske integritet. I sin videste betydning består personvernet av alle regler med dette 
formål, også de regler som tar sikte på beskyttelse av den legemlige integritet. Her vil fokus 
være på psykisk integritet. 
 
For å belyse sammenhengen mellom psykisk og legemlig integritet tar dette delemnet også 
opp reglene om menneskerettigheter. 

Kriminalomsorgen skal ikke behandle personopplysninger i større utstrekning enn hva som er 
nødvendig for å oppfylle kriminalomsorgens formål. For de enkelte registrerte skal 
kriminalomsorgens behandling av personopplysninger utgjøre et så lite inngrep ovenfor 
enkeltmenneskers personverninteresser som praktisk, teknisk og økonomisk mulig. 
 
Som utøvere av makt på samfunnets vegne er det viktig at en fengselsbetjent er kjent med – 
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og forholder seg til – de grunnleggende rettigheter og friheter som individer har overfor 
statens myndigheter, og som følger av internasjonale overenskomster og praksis. Kunnskap 
om menneskerettigheter og de europeiske fengselsregler er derfor nødvendig for at 
fengselsansatte skal kunne ivareta rettssikkerheten for den enkelte. 

Delemnet tar også opp taushetsplikt, varslings-/meldings- og opplysningsplikt etter 
forvaltningsloven og særlover.  
 
Aspirantene skal som ansvarlige for arbeidet med innsatte og domfelte utvikle kunnskap og 
generell kompetanse om de regler som gjelder, og hvilke rettigheter og plikter den enkelte har 
etter lovverket. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 

- har kunnskap om hvilke lover og regler som regulerer individets rettigheter og plikter 
- har kunnskap om hva menneskerettigheter er, og særlig om reglene mot tortur, 

nedverdigende behandling og diskriminering 
- forstår hensynene bak disse reglene 
- forstår rammene for taushetsplikt 
- kan behandle personopplysninger riktig 

 
Ferdigheter 
Aspiranten 

- skal opptre som en rettssikkerhetsgarantist slik at individets rettigheter blir ivaretatt 
- skal motvirke ulovlig diskriminering 

 
Generell kompetanse 
Aspiranten har 

- forståelse for menneskerettighetenes betydning for et demokratisk samfunn 
- respekt for individets psykiske og legemlige integritet. 
 

Delemne 4. Straffegjennomføringsrett 
Delemnet gjør rede for de samfunnsoppgaver kriminalomsorgen skal løse og hvilke 
virkemidler den har til rådighet i endrings- og reintegreringsarbeidet med innsatte. Avtaler 
med kriminalomsorgens samarbeidspartnere skal være kjent. Delemnet gjør dessuten rede for 
kriminalomsorgens organisering.  
 
Aspirantene skal utvikle kunnskap og generell kompetanse om innsattes rettigheter og plikter 
etter straffegjennomføringsloven. Delemnet skal gjøre aspirantene i stand til å identifisere 
rettslige problemer og bruke reglene i praksis. 
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Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten skal 

- kjenne de ulike straffegjennomføringsformer og bakgrunnen for disse 
- vite hvilke regler som regulerer de ulike forhold som oppstår under 

straffegjennomføring  
- ha kunnskap om reglene om tvang og kontrolltiltak 
- ha kunnskap om utganger  
- ha kunnskap om forberedelse fram mot løslatelse herunder tverrfaglig samarbeid og 

framtidsplanlegging. 
- ha teoretisk grunnlag for å kunne foreta relevante sikkerhetsvurderinger i samsvar med 

lovverket 
 
Ferdigheter 
Aspiranten skal 

- sikre likhet og forutberegnelighet under straffegjennomføringen 
- kunne veilede innsatte og domfelte om rettigheter og plikter etter lovverket 
- skriftlig og muntlig kunne identifisere og løse juridiske problemstillinger som oppstår 

under straffegjennomføring  
- kunne bidra til at kriminalomsorgens mål oppnås 

 
Generell kompetanse 
Aspiranten 

- kan på en strukturert måte orientere innsatte og andre om aktuelle regler og prinsipper, 
og bakgrunnen for disse 

- har grunnlag for å opptre som en rettsikkerhetsgarantist i forhold til innsatte og 
domfelte 

 
Delemne 5. Strafferett  
Strafferetten behandler reglene om forbrytelse og straff. Emnet gir en innføring i norsk 
strafferett og hvordan man resonnerer når man arbeider med strafferettslige spørsmål. 
Emnet tar for seg strafferettens oppbygning og gjør rede for noen av strafferettens 
grunnbegreper og enkelte straffebud. Den alminnelige strafferetten behandler vilkårene for å 
straffe, og gir en innføring i de ulike reaksjonsvariantene i norsk strafferett. Den spesielle 
strafferetten behandler de enkelte straffebud. Emnet vil ta for seg enkelte utvalgte straffbare 
handlinger. 
Delemnet skal gi aspirantene forståelse av straffens formål og virkning. Videre skal aspiranten 
kjenne til straffbarhetsvilkårene og ulike straffereaksjoner.  I dette semester behandles i 
hovedsak alminnelig strafferett, mens spesiell strafferett blir fokus i 4. semester. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 

- forstår at ingen kan dømmes uten etter lov, og at ingen kan straffes uten etter dom 
(legalitetsprinsippet) 

- vet hva som er straffens formål og virkning 
- vet hva som er de grunnleggende vilkårene for å kunne ilegge straff 
- kjenner de ulike straffeformer 
- vet hvilke momenter som vektlegges ved straffeutmåling 
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Ferdigheter 
Aspiranten kan 

- finne frem i lovverket 
- vurdere om en handling er straffbar eller ikke 
- muntlig og skriftlig ta stilling til juridiske problemstillinger innen strafferetten 
- bruke disse kunnskapene og ferdighetene som grunnlag for vurderinger under 

straffegjennomføringen 
 
Generell kompetanse 
Aspiranten har 

- forståelse for strafferettens samfunnsmessige betydning 
 
Delemne 6. Straffeprosess  
Delemnet om straffeprosess omhandler reglene om saksgangen av straffesaker for 
domstolene. Straffeprosessen omfatter reglene for hvordan straffbare handlinger skal 
etterforskes og hvordan saker om straff skal behandles. Emnet legger hovedvekten på 
sentrale straffeprosessuelle grunnbegreper, straffesakens aktører og gangen i en straffesak. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 

- vet hvilke saker som behandles etter straffeprosessloven 
- kjenner organisering og kompetanse hos domstoler og påtalemyndighet 
- kjenner til hovedprinsippene i straffeprosessen 
- kjenner til hensynene bak og reglene for bruk av tvangsmidler 
- kjenner saksgangen i en straffesak 
- ser fellestrekk og ulikheter mellom saker etter straffeprosessloven og saker etter 

forvaltningsloven 
 

Ferdigheter 
Aspiranten 

- kan muntlig og skriftlig redegjøre for sine kunnskaper 
- kan på en strukturert måte orientere innsatte og andre om aktuelle regler og prinsipper 
- tar hensyn til varetektsdømtes spesielle situasjon i sin yrkesutøvelse 

 
Generell kompetanse 
Aspiranten 

- ser de ulike rollene til aktørene i justissektoren, og sammenhengen mellom dem 
- har en forståelse av egen rolle i lys av dette samspillet 

 
Organisering og arbeidsform 
Forelesning, arbeidsoppgaver, basisgruppearbeid og selvstudier. 
 
Eksamen  
Kunnskapstest gjennomføres på It´s Learning første semester. 
Avsluttende eksamen gjennomføres i fjerde semester. Se s 14. 
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Litteraturliste  
(Pensum første semester ca. 522 sider) 
 
Generelt: Norges lover seneste utgave (Vanlig eller studentutgave). 
 
Juridisk metode 
Slettan, S. og Øie, T. M. (2004). Forbrytelse og straff. Oslo: Universitetsforlaget. (kap. 5) (22 
sider) 
 
Forvaltningsrett 
 Storvik, B. L. (2003). Straffegjennomføring etter lov av 18. mai 2001 nr 21.  

Kristiansand S: Høyskoleforlaget. (kap. 2) (43 sider) 
Lover: 
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967. 
 
Personvern og menneskerettigheter 
Litteratur: 
Arbeidsnotat fra Høgskolen i Buskerud nr. 56, kap. 1-4 og kap. 8 (Kompendium)(42 sider) 
Høstmælingen; Njål (2003). Internasjonale menneskerettigheter Universitetsforlaget. (kap 
8.1-8.1.2, 8.1.5.-8.2.8., 8.5.-8.5.8 og 8.5.12-8.6.19) (Kompendium)( 62 sider) 
Storvik, B. L. (2003). Straffegjennomføring etter lov av 18. mai 2001 nr 2 Kap. 2.7.7-2.7.11, 
side 56-65 (10 sider) 
Lover og regelverk: 
Arbeidsmiljøloven (lov av 17.6.2005 nr. 62) 
Diskrimineringsloven (lov av 3.6.2005 nr. 33) 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (lov av 20.6.2008 nr. 42) 
Forvaltningsloven (lov av 10.februar 1967) 
Menneskerettighetsloven (lov av 21.5.1999 nr. 30) 
Offentleglova (lov av 19.5.2006 nr. 16) 
Personopplysningsloven (lov av 14.4.2000 nr. 31) 
Straffegjennomføringsloven (lov av 18.5.2001 nr. 21) 
Straffeloven (lov av 22.mai 1902 nr. 10) 
Europeiske fengselsregler vedtatt av ministerkomiteen i Europarådet 12. februar 1987. 
Forskrift til offentleglova (fastsatt ved kongelig resolusjon 17.10.2008) 
Rundskriv G-111/2000 Om journalføring og registrering i KOMPIS KIA. 
 
Straffegjennomføringsrett 
Storvik, B. L. (2003). Straffegjennomføring etter lov av 18. mai 2001 nr 21.  

Kristiansand S: Høyskoleforlaget.(Kap.1, 3-9) (209 sider) 
 

Lov og regelverk: 
Menneskerettighetsloven (lov av 21.5.1999 nr. 30)  
Straffegjennomføringsloven. (lov av 18. mai 2001 nr. 21) 
Forskrift til straffegjennomføringsloven av 22.2.2002 
Retningslinjer til straffegjennomføringsloven av 16.5.2002 
Strategi for faglig virksomhet i kriminalomsorgen 2004-2007             
Europeiske fengselsregler vedtatt av ministerkomiteen i Europarådet 12. februar 1987. 
 
Strafferett 
Slettan, S. og Øie, T. M. (2004). Forbrytelse og straff, Universitetsforlaget. (Kap. 1-5, 8- 

12, 14) (73 sider) 
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Hauge, R. (1996). Straffens begrunnelse. Oslo: Universitetsforlaget (kap. 1.2) (13 sider) 
Lov- og regelverk: 
Straffeloven. Almindelig borgerlig straffelov (lov av 22. mai 1902 nr 10) 
Lov om straff (straffeloven) (lov av 20. mai 2005 nr. 28) ikrafttreden 2012? 
Menneskerettighetsloven (lov av 21.5.1999 nr. 30) med vekt på Den internasjonale 
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter 
 
Straffeprosess 
Slettan, S. og Øie, T. M. (2004). Forbrytelse og straff, Universitetsforlaget. (Kap. 45-47) (48 
sider) 
Lov:  
Straffeprosessloven (lov av 22. mai 1981 nr. 25). 

Fengsels- og fr iomsorgsbesøk  
 
I hele dette semesteret vil aspirantene jobbe med teori som angår praksis. Det er vesentlig at 
det legges et grunnlag allerede i første semester om sammenhengen mellom teori og praksis. 
Derfor må alle aspirantene oppleve praksis. I første semester skal alle aspirantene være på en 
fengselsavdeling i noen dager. De skal gå i uniform og få erfare under veiledning hvordan 
betjentrollen kan være.  I tillegg skal det avlegges rettsbesøk og friomsorgsbesøk. 
 
Læringsmål 
Praksiserfaring er viktig for å utvikle kunnskaper, generell kompetanse og ferdigheter i 
skjæringspunktet mellom teori og praksis. Praksisopplevelser vil være vesentlig for å få en 
bedre innsikt i relevansen i teorien samtidig som det vil gi en god forberedelse til å kunne 
anvende teorien i oppstarten av andre semester.  
Det skal avlegges rettsbesøk og friomsorgsbesøk slik at man får en bedre forståelse av 
samhandling mellom fengsel og friomsorg, og at man kan se fengselet i den totale 
straffesakskjeden. 

7.5 Emne 3: Etikk og profesjonalitet  - 8 SP 
 
Emne Etikk og profesjonalitet er selvstendig som fagområde, men etiske utfordringer 
vil bli aktualisert i ulike sammenhenger i forhold til alle emnene, både i teoretiske oppgaver 
og i praktiske gjennomføringer i løpet av hele utdanningen. Undervisningen i Etikk og 

profesjonalitet avsluttes i første semester og er en vesentlig forberedelse til å møte 
utfordringene i de praktisk/teoretiske semestrene. I emnet Sikkerhet er det lagt inn et delemne 
med etikk og moral hvor den etiske refleksjonen skal ta utgangspunkt i aspirantenes konkrete 
praksiserfaringer med tanke på etiske føringer i sikkerhetsarbeidet. I fjerde og siste semester 
skal den etiske refleksjonen i emnet Miljøarbeid i fengsel og tilbakeføring bidra til å forstå 
kravene som stilles til en etikkbasert profesjonalitet i fengselsorganisasjonen. 
 
Læringsmål 
Etikk og profesjonalitet tar sikte på å gi en grunnleggende forståelse om hva som kreves av en 
betjent i en profesjonell utførelse av arbeidet. Den kritiske etiske refleksjonen danner dermed 
grunnlaget for en regelbasert skjønnsmessig yrkesutøvelse basert på kunnskap og erfaring fra 
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hele utdanningen med bl.a. emnene juss og miljøarbeid, og med fokus på sikkerhet i alle 
dimensjoner i fengsel og sikkerhet for samfunnet i hele straffegjennomføringskjeden.  
 
Innholdet i emne 3 skal legge grunnlaget for en betjentprofesjonalitet ved at aspiranten får 
kunnskap om og blir bevisstgjort fengselsbetjentyrkets etiske utfordringer. Det fokuseres på å 
kunne reflektere over sine egne holdninger og verdier slik at det sikres en opptreden på en 
måte som innebærer respekt for andre mennesker i utøvelsen av yrkesrollen. Emne 3: Etikk og 
profesjonalitet skal gi en generell kompetanse i etisk refleksjon som gjør betjenten i stand til å 
møte og løse yrkesetiske utfordringer både i arbeidet med innsatte og i kollegiale forhold. 

7.5 .1  Innhold  i  semesteret  
Delemne 1. Kriminalomsorgens verdigrunnlag og menneskerettigheter 
St. meld. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn 

beskriver fem pilarer som arbeidet i kriminalomsorgen skal funderes på. Disse pilarene er 
derfor sentrale i temaet etikk og profesjonalitet. Kriminalomsorgens verdier og prinsipper 
nedfelt i nevnte pilarene, er basert på menneskerettighetene som en grunnleggende ramme for 
hvordan arbeidet i kriminalomsorgen skal uføres slik at innsattes verdighet ivaretas. 
 
Formålet med delemne 1 er å gi en innføring i kriminalomsorgens verdigrunnlag og i 
menneskerettigheter. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 
- har kunnskap om de fem pilarene for kriminalomsorgens virksomhet og i 

menneskerettigheter. 

Ferdigheter 
Aspiranten 
- kan reflektere over utfordrende situasjoner i kriminalomsorgen. 
- kan vurdere løsninger basert på kriminalomsorgens grunnleggende verdier. 
 
Generell kompetanse 
Aspiranten 
- kan presentere relevante verdier og prinsipper i kriminalomsorgen ut fra innsikt i statens 

hierarkiske verdisystem. 
 
Delemne 2. Moralfilosofi 
Etikk, eller moralfilosofi, er det teoretiske grunnlaget for tenkningen om rett og galt, godt og 
ondt; moral beskriver praksis, eller konkrete handlinger. 
Målet med delemne 2 er å gi en innføring i moralfilosofi. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 
- har kunnskap om etiske teorier, allmennmoral og yrkesetikk. 

 
 
Ferdigheter 
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Aspiranten 
- kan reflektere kritisk med utgangspunkt i ulike etiske og moralske dilemmaer og 

utfordringer. 

Generell kompetanse 
Aspiranten 
- er i stand til å vurdere generelle etiske utfordringer i kriminalomsorgen.  

Delemne 3. Kulturforståelse 
En stor andel av de innsatte er utenlandske statsborgere; i tillegg har en stor gruppe norske 
innsatte flerkulturell- eller etnisk minoritetsbakgrunn. 
Målet for delemne 3 er å gi en oversikt over det sosialantropologiske kulturbegrepet og over 
begrepene etnosentrisme og kulturrelativisme. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 
- har kunnskap om hvordan verdensanskuelse og livserfaring preger våre måter å tenke og 

handle på. 
- har innsikt i hvordan kulturbakgrunn skaper en forforståelse i fortolkningen av egen 

livsverden. 

Ferdigheter 
Aspiranten 
- kan reflektere over betydningen av kulturforskjeller i tilretteleggingen av 

straffegjennomføringen. 

Generell kompetanse 
Aspiranten: 
- kan med bakgrunn i kulturforståelse diskutere kulturelle utfordringer i 

straffegjennomføringen. 

Delemne 4. Profesjonell maktutøvelse og profesjonelt samarbeid 
Fengselsbetjenten er representant for samfunnets maktapparat. Betjenten har et ansvar for 
endringsarbeidet med utgangspunkt i et særlig fokus på sikkerhet i alle dimensjoner i fengsel 
og sikkerhet for samfunnet. 
Målet med delemne 4 er å fokusere på hvordan profesjonell maktutøvelse utfordrer forholdet 
mellom nærhet og distanse i det daglige møte mellom innsatt og ansatt. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 
- har kunnskap om profesjonell maktutøvelse og forståelse for viktigheten av sikkerhet i 

perspektivet nærhet og distanse og tverrfaglig samarbeid. 

Ferdigheter 
Aspiranten 
- kan reflektere over nødvendigheten av avbalansert maktutøvelse 
-  kan justere sin maktutøvelse under veiledning. 

Generell kompetanse 
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Aspiranten 
- har innsikt i hvordan et statlig maktapparat delegerer makt på forskjellige nivåer. 
- forstår hvordan maktutøvelse virker på innsatte. 

Arbeidsformer 
De ulike emnene vil bli presentert på forelesninger og i seminargrupper. Aspirantene vil 
gjennom basisgruppeoppgaver og framlegg arbeide med etiske utfordringer i betjentyrket. 
Gruppediskusjoner vil systematisk bli brukt for å utvikle yrkesetisk kompetanse og 
profesjonelle holdninger. 
 
Arbeidskrav 
Aspirantene skal arbeide med en drøftingsoppgave basert på en case. 
Hensikten er at aspirantene skal utvikle bevissthet om sin profesjonelle yrkesutøvelse og 
identitet.  Drøftingsoppgaven skrives i minigruppe (en todelt basisgruppe). 
 
Eksamen 
Avsluttende eksamen, se s. 14 
 
Litteraturliste 
Bergander, Klaus og Johnsen, Berit (2006). ”Vitenskap og metode”. I: Larsen, E. (red): 
 Fengslet som endringsarena. Oslo: KRUS 
Christensen, O.: ”Diskriminering og rasisme”. I: Eriksen T. H. (red.) (2002).  

Flerkulturell forståelse. Oslo: Tano Aschehoug (s. 98-118 ca. 21 sider). 
Christoffersen, S. A. (2001): Handling, Person, Samfunn. En innføring i grunnlagsetikk for 

helse- og sosialfagene. Tano Aschehoug (ca. 160 sider) 
Christoffersen, S. A (2005).: Profesjonsetikk. Universitetsforlaget (kap. 1,2, 4,5, ca. 100 sider) 
Dahl, A. M. (2006). ”Menneskesyn og verdigrunnlag i kriminalomsorgen”. I: Larsen, E.  

(red.). Fengslet som endringsarena. Oslo: KRUS (s. 71-80). Ca. 9 sider, i bokpakke) 
Eriksen, T. H. (red.) (2002). Kapitlene 1-4. Generell innføring i kulturforståelse. I: Eriksen T.  

H. (red.). Flerkulturell forståelse. Oslo: Tano Aschehoug (s. 9-72, ca. 60 sider). 
Falkenberg, A. (2001). ”Kan vi stole på våre moralske kompass? Om kulturverdier og etiske  

prinsipper”. I: Larsen, E. (red). Etikk og moral på en utfordrende yrkesarena. Oslo: 
KRUS (s. 61-88. Ca 25 sider. I bokpakke) 

Fjørtoft, K. og Skorstad, B.(2008). Etikk i sosialt arbeid. Mellom samfunnsplikt og personlig 

ansvar. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (ca. 118 sider) 
Fredwall, T. (2006): ”Veien mellom etikk og moral”. I: Larsen, E. (red.) Fengslet som  

Endringsarena. Oslo: KRUS (81-89, 8 sider i bokpakke) 
Grinde, E. (2001). ”Menneskerettigheter”. I: Larsen, E. (red.) Etikk og moral på en  

utfordrende yrkesarena. Oslo: KRUS (s. 41-59. Ca. 11 sider. I bokpakke) 
Hovland, A. (2002): ”Etnisk bevisstgjøring og kreolisering”. I: Eriksen T. H. (red.). 

Flerkulturell forståelse. Oslo: Tano Aschehoug (ca 17 sider) 
Karlsen, V. (2001). ”Oss betjenter i mellom”. I: Larsen E. (red.) Etikk og moral på en  

utfordrende yrkesarena. Oslo: KRUS (s. 127-159. Ca. 30 sider, i bokpakke) 
Lindholm, T. (2002). ”Kultur, verdier og menneskerettigheter”. I: Eriksen T. H. (red.) (2002).  

Flerkulturell forståelse. Oslo: Tano Aschehoug (73-97. Ca. 25 sider) 
Nylehn B. og Støkken A. M. (red.) (2002). De profesjonelle. Universitetsforlaget. (ca. 100 s.) 
Nymo, K. (2006). ”På sporet av den profesjonelle fengselsbetjenten”. I: Larsen, E. (red.) 

Fengslet som endringsarena. Oslo: KRUS (s. 41-59. Ca 11 sider, i bokpakke) 
St. meld 37 (2007-2008). Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn. Oslo: 

Det kongelige justis- og politidepartement (særlig vekt på kapittel 3, Verdivalg og 
kapittel 4 ”Internasjonalt perspektiv på straffegjennomføring. Ca. 9 sider, i bokpakke) 
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Sørheim, T. A. (2002). ”Innvandrerne i Norge”. I: Eriksen, T. H. (red.) (2002). Flerkulturell  

forståelse. Oslo: Tano Aschehoug (s. 188 -12. Ca. 25 sider) 
 
Til sammen ca. 600 sider 
 

Europeiske fengselsregler vedtatt av ministerkomiteen i Europarådet 12. februar 1987 
(i bokpakke) 

Etiske retningslinjer for statstjenesten, Moderniseringsdepartementet 7. september 2005  
(i bokpakke) 

Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten. Det kongelige fornyings- 
og administrasjonsdepartementet, 2007 (i bokpakke) 

Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet, 2007 (i bokpakke) 

Instruks 2: Alminnelig tjenesteinstruks for fengselsvesenets tjenestemenn av 10. desember 
1962. (i bokpakke) 

 
Artikler som deles ut på forelesningene, kommer i tillegg. 
 
 

Emne 4: Sikkerhet (2 uker oppstart i  mai) – del 1 – 
3 SP 
 
Innledning til hele emnet 
Sikkerhetsemnet er sentralt gjennom hele den praktisk/teoretiske perioden. Opplæringen 
fokuserer på at sikkerhet i kriminalomsorgen er sikkerhet både for samfunnet, innsatte og 
ansatte. Aspirantene skal opparbeide en felles forståelse og et klart bilde av hvilken 
virkelighet de skal inn i ved den praktiske utførelsen av yrket allerede før de begynner i ulike 
opplæringsfengsler. Denne kompetansen er grunnleggende for å forstå hvordan man som 
fengselsbetjent kan lede en avdeling med innsatte og utvikle et klima der innsatte blir motivert 
til endring. Sikkerhetsbakteppet er også styrende for tilrettelegging i avdelingen slik at både 
gruppe og enkeltindivider opplever trygghet og menneskeverd. 
 
For at man skal se sammenhengene mellom de ulike emnene i utdanningen og bli forberedt til 
neste semester starter man med en introduksjon i sikkerhetsemnet allerede før man kommer til 
opplæringsfengselet. 
Sentrale styringsdokumenter og utvikling av en grunnleggende plattform i sikkerhetstenkning 
er avgjørende for at aspirantene skal se sammenhengen mellom de teoretiske emnene og den 
daglige tjenesteutførelsen i fengslene. Aspirantene har ulike yrkes- og livserfaringer og 
kulturbakgrunn, og skal inn i en yrkeshverdag som vil inneholde en del ulikheter 
opplæringsfengslene imellom. Eksempelvis vil fengslenes størrelse, soningsinnhold, 
innsattkategorier og organisasjon variere. En felles grunninnføring ved KRUS skal 
kvalitetssikre at aspirantene får en lik oppstart og en mest mulig lik forståelse av ulike sider 
ved yrkesutførelsen. 
 
Praksisopplevelser gjennom hospitering i fengsel i første teoriperiode gir aspirantene bedre 
innsikt i relevansen i teorien, samtidig som det vil gi en god forberedelse til å kunne anvende 
teorien i oppstarten av andre semester.  
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Læringsmål i dette semesteret 
Aspiranten skal i dette semesteret utvikle en grunnleggende forståelse i sikkerhetstenkning og 
kunne se sikkerhet som et grunnleggende element for annen virksomhet i fengselet.. 
Aspiranten skal utvikle kunnskap og generell kompetanse i hvordan det jobbes med ulike 
sider av sikkerhet i norsk kriminalomsorg, og hvordan den enkelte ansattes yrkesutførelse 
henger sammen med de overordnede mål og strategier som angår sikkerhet.  

7.5 .2  Innhold  i  de t te  semestere t  
Hospitering i fengsel (tre dager) 
I hele dette semesteret vil aspirantene jobbe med teori som angår praksis. Det er vesentlig at 
det legges et grunnlag allerede i første semester om sammenhengen mellom teori og praksis, 
derfor skal alle aspirantene få oppleve praksis ved tilstedeværelse i fengselsavdelinger. De 
skal gå i uniform og selv få erfare, under veiledning av utvalgte tjenestemenn, hvordan 
betjentrollen kan være. 
 
Delemne 1 . Sikkerhets- og risikoforståelse 
Under dette delemnet vil kriminalomsorgens styringsdokumenter og strategier stå sentralt. For 
å gi alle aspirantene en mest mulig lik plattform av kompetanse, uavhengig av tidligere 
erfaring, vil sentrale føringer og formålet med og innholdet i straffen, være viktig i 
innledningen. 
Følgende deler inngår i delemnet: 
Verdier, prinsipper og menneskesyn 
Straffens formål og innhold (§§ 2, 3) 
Kriminalomsorgens strategier 
Sikkerhet i et overordnet perspektiv 
Risikoforståelse 
KOMPIS 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 

- kan gjøre rede for grunnleggende begreper i tilknytning til kriminalomsorg og 
sikkerhet 

- har kjennskap til risikobegrepet og kriminalomsorgens strategier 
 

Ferdigheter 
Aspiranten 

- kan finne relevant dokumentasjon knyttet til sikkerhet 
 
Generell kompetanse 
Aspiranten  
- har forståelse av sikkerhetens betydning for utøvelse av fengselsbetjentrollen 
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Delemne 3. Rapportlære 
Aspirantene gis en felles innføring i ulike situasjoner som kan oppstå i fengsel, og som av 
forskjellige årsaker er viktig å kunne dokumentere. Observasjon som metode og utgangspunkt 
for presis rapportskriving og dokumentasjon er sentralt i innledningen av delemnet. Gjennom 
en slik innføring vil alle få en lik inngang til rapportlære som en viktig del av det å besørge 
straffegjennomføring, også uavhengig av tidligere arbeidserfaring. Gjennom rapportlære 
kommer en også inn på flere av de andre emnene. Rapportlære er et tydelig eksempel på 
viktigheten av skriftlighet i yrkesutførelsen. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 

- kjenner til sentrale elementer ved observasjon og skriftlige rapporter 
 

Ferdigheter 
Aspiranten 

- kan beskrive en situasjon basert på faktaopplysninger 
 
Generell kompetanse 
Aspiranten  
- forstår viktigheten av presise observasjoner og skriftlig dokumentasjon ved ulike situasjoner 
som kan oppstå i et fengsel. 
 
Delemne 7. Konflikthåndtering og fysisk maktanvendelse 
Opplæring i konflikthåndtering og fysisk maktanvendelse har til hensikt å gi aspirantene 
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å forvalte adgangen til bruk av fysisk makt 
og tvangsmidler som straffegjennomføringsloven hjemler (§ 38, jf forskrift § 3-11 med 
retningslinjer 3.41). Lov og forskrift understreker at bruk av fysisk makt og godkjente 
tvangsmidler kun skal brukes i den utstrekning det er absolutt nødvendig.  
 
I første semester får aspirantene en teoretisk innføring i konflikthåndtering. Aspirantene får 
praktisk opplæring i grepsteknikker til bruk ved frigjøring og pågripelse. Gjennom etiske 
betraktninger og diskusjoner om konsekvenser av maktbruk vil aspirantene få anledning å 
utvikle en generell kompetanse til å se sammenheng mellom maktbruk og fengselets 
dynamiske sikkerhet. I dette ligger at aspirantene skal søke alternativer til fysisk 
maktanvendelse og tilstrebe en dynamisk tenkning rundt konfliktløsning.  Det skal også 
legges til rette for at aspirantene får trene på kommunikasjon i makttrappas forskjellige nivåer 
og gjennom dette kan utvikle forståelse for hvordan kommunikasjon fungerer.  Opplæringen 
skal ses i sammenheng med “delemne 4 - Kommunikasjon”.  
 
Straffegjennomføringsloven gir tjenestemenn adgang til å bruke fysisk makt og tvangsmidler: 
”dersom forholdene gjør det strengt nødvendig og mindre inngripende tiltak forgjeves har 

vært forsøkt eller åpenbart vil fremstå som utilstrekkelig.” 

Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 

- kan gjøre rede for lovhjemler i forhold til maktanvendelse 
- kjenner til smertepunkter 

Ferdigheter 
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Aspiranten 
- kan frigjøre seg fra fysiske angrep  
- kan bruke godkjente grep på en teknisk riktig måte ved pågripelse  
- kan bistå ved transport av innsatte 

Generell kompetanse 
Aspiranten  

- har fått en forståelse om sitt ansvar i forbindelse med adgang til bruk av fysisk makt 
- kan vurdere riktig bruk av makt i forhold til konfliktnivå 
- har tilegnet seg innsikt i de etiske dilemmaene og generelle utfordringer ved maktbruk 

Arbeidskrav 
Første godkjenningsprøve i delemnet konflikthåndtering og fysisk maktanvendelse. 
Godkjennes av faglærer på KRUS. 
 
Litteraturliste 
(Totalt 197 sider) 
Alminnelig tjenesteinstruks for fengselsvesenets tjenestemenn – instruks 2,  

Fengselsstyret av 10.des 1962. (10 sider) 
Etiske retningslinjer for statstjenesten Moderniseringsdepartementet 2005 (19 sider) 
Kriminalomsorgens enhetsstrukturstrategi (2006-2010) Oslo KSF,  

Det Kongelige Justis- og politidepartement (16 sider) 
Kriminalomsorgens kommunikasjonsstrategi (2006-2007) Oslo KSF,  

Det Kongelige Justis- og politidepartement (13 sider) 
Kriminalomsorgens sikkerhetsstrategi (2006-2010) Oslo KSF,  

Det Kongelige Justis- og politidepartement (18 sider) 
Kriminalomsorgens utdanningssenter 2003: Håndbok i pasifisering og konflikthåndtering. 
ASP-batong (12 sider).  
Reiestad, B. (2003). Håndbok i pasifisering og konflikthåndtering: Grepsteknikker Oslo: 
KRUS håndbok (41 sider) 
Sund, Annette og Johnsen, Berit (2004). Praksisåret – i praksis. En studie av praksisåret i 

fengselsbetjentutdanningen 2003. Oslo: KRUS (68 sider) 
 

7.5 .3  Innfør ing t i l  p rakt isk / teoret isk  per iode ( to  uker  i  juni )  
Innføringsperioden foregår i de respektive opplæringsfengslene i en to-ukersperiode før 
sommertjenesten. 
 
Læringsmål for perioden  
Aspirantene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om opplæringsfengselets struktur, 
organisasjon, sammensetning av innsatte og rutiner. De skal bli kjent med 
opplæringsfengselet gjennom opplæringsvakter under veiledning, og sette seg inn i fengselets 
opplæringsplan for nyansatte. I løpet av innføringsperioden skal aspirantene avklare roller og 
forventninger til opplæringsfengselet generelt og til praksisveiledningen spesielt. Dette gjøres 
i samarbeid med aspirantleder og praksisveiledere. 
 
Innhold i perioden 
Aspirantene skal gjøre seg kjent med opplæringsansvarlige ved fengselet, aspirantleder og 
praksisveiledere. De skal i tillegg utarbeide egne mål for de praktisk/teoretiske periodene. 
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Innføringsperioden vil ha noe lokalt preg ut ifra at rutiner osv. ikke er like opplærings-
fengslene imellom, men følgende emner skal gis opplæring i for alle aspiranter så tidlig som 
det anses hensiktsmessig, og påbegynnes i innføringsperioden (egen sjekkliste):  
 
- Sikkerhetssystemer/alarmer 
- Nøkkelbruk 
- Sambandsutstyr 
- Branninstruks/brannutstyr 
- Krisehåndteringsplan 
- Journalsystem 
- Fremtidsplanlegging 
- Innsattes telefonbruk 
- Bruk av tvangsmidler/verneutstyr/beredskapsrom 
- KIKS, Kriminalomsorgens internkontrollsystem (egen opplæring) 
- Rutiner ved besøk 
- Rutiner ved ulike former for vakthold 
- Rutiner for urinprøvetaking 
- Bruk av tjenestebil 
- Gjennomføring av fremstilling 
- Deltakelse i rutinemessige møter 
- Rutiner for nattjeneste 
- Innsyn i saksdokumenter  
- Undersøkelse av person 
- Visitasjon av: 
  - celle 
  - fellesskapsrom 
  - uteområder 
  - verksted-/skolelokaler/andre fellesområder 
 
Aspirantene skal gis en grundig omvisning av alle aktuelle lokaler i fengselet. Det skal 
foreleses om det å være kvinnelig ansatt i et mannsfengsel, eventuelt mannlig ansatt i 
kvinnefengsel, samt om etiske retningslinjer for ansatte i kriminalomsorgen.  
Videre skal aspirantene gis rene opplæringsvakter på avdeling sammen med sin veileder eller 
annen fast tjenestemann (før veiledningsvakter). 
 
Litteraturliste 
(Totalt ca 100 sider) 
Opplæringsmanual for opplæringsfengselet (ca 20 sider) 
Lokale regelverk, rutiner og diverse regelverk for opplæringsfengselet (ca 50 s.) 
Lokal krisehåndteringsplan for opplæringsfengselet (ca 30 s.) 
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7.6 Emne 5: Mil jøarbeid og tilbakeføring    
 
Innledning om hele emnet 

Stortingsmelding 37 har bl.a. fokus på sikkerhet, miljøarbeid og tilbakeføring. Dette emnet vil 
i hovedsak ta for seg miljøarbeid og tilbakeføring, men vil også være vesentlig i forhold til 
viktige sider ved sikkerhet. Likeledes vil dette emnet ha nær tilknytning til delemner i emne 2. 
Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner som gir de juridiske rammer for 
yrkesutøvelsen.  
 
To fremtredende roller som betjenten har, er rollen som ”vokter”, og rollen som ”hjelper”. 
Fengselsbetjenten skal ivareta samfunnets, innsattes og ansattes sikkerhet. Dette fordrer 
kunnskaper om sikkerhet i fengsel. I emne 4. Sikkerhet vil aspirantene få en innføring i ulike 
tema knyttet til sikkerhet i fengsel. I emne 5 vil vektleggingen hovedsakelig være på den 
menneskelige faktor i sikkerhetsarbeidet - dynamisk sikkerhet. Dette handler om betjentens 
bevissthet rundt egen kommunikasjons- og væremåte.  
 
I rollen som hjelper skal fengselsbetjenten legge til rette for at innsatte kan jobbe med å endre 
sitt kriminelle handlings- og tankemønster. Metoden ”Miljøarbeid” gir kunnskaper om 
hvordan fengselsbetjenten på avdeling kan jobbe strukturert og målrettet for å fremme 
endringsprosesser hos innsatte. Dette vil være fokus i emnets første og andre semester.  
 
For å jobbe godt med miljøarbeid må man også kjenne til hvilke spesielle utfordringer 
innsatte står overfor, og hvordan fengsling kan påvirke individet. Betjenten må derfor ha 
kunnskaper om typiske reaksjoner på fengsling, både på kort og lang sikt, samt ha kjennskap 
til ulike psykiske lidelser, ADHD, voldsproblematikk og rusavhengighet. Delemne 3 (andre 
semester) og delemne 5 (fjerde semester) tar for seg disse temaene. 
 
Emnet har også fokus på tilbakeføring av innsatte til samfunnet (delemne 4). Dette er det en 
mer utdypende beskrivelse av under tredje  semester. Både sikkerhetsarbeidet, miljøarbeidet 
og tilbakeføringsarbeidet skjer i en spesiell ramme. Et annet fokus i dette emnet er derfor 
fengselet som organisasjon; hva er med på å forme betjentrollen, og hva er med på å gi større 
eller mindre handlingsrom i yrkesutøvelsen. Bevissthet og refleksjoner rundt dette er særlig 
viktig i en maktbasert organisasjon som fengselet. Dette er tema for delemne 6 og 7, en 
nærmere beskrivelse av disse finnes under fjerde semester.   
 

7.6 .1  Mi l jøa rbeid  og t i lbake før ing  de l  1  –  3  SP   
 
Læringsmål for semesteret 
I første semester i Miljøarbeid i fengsel og tilbakeføring skal aspirantene få grunnleggende 
kunnskaper om endring og endringsprosesser, og om hvordan man kan tilrettelegge for 
strukturert og målrettet miljøarbeid i fengsel. Kunnskapen skal relateres til situasjoner i 
yrkesutøvelsen. 
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7.6 .2  Innhold i  semesteret  
Delemne 1: Miljøarbeid som metode i fengsel 
Under dette delemnet skal aspirantene få en grunnleggende forståelse for miljøarbeid som 
metode. De blir presentert for en arbeidsprosessmodell som gir et rammeverk for praktisk 
miljøarbeid med innsatte, og skal i løpet av emnet lære hvilke kriterier som må ligge til grunn 
for profesjonelt miljøarbeid. Aspirantene skal videre få innsikt i fengselets institusjonelle 
særtrekk for å skape bedre forståelse for hvilke rammer en har å forholde seg til i 
miljøarbeidet.  
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper  
Aspiranten 

- har innsikt i miljøarbeid som metode 
- kjenner til arbeidsprosessmodell for miljøarbeid 
- har innsikt i profesjonalitet, systematikk og kvalitet i miljøarbeid 
- har kunnskap om aktivitetsledelse  
- har kunnskap om særtrekk ved totale institusjoner og innsattes tilpasning 
- kjenner til utenlandske innsattes situasjon i norske fengsler, og hvilke særegne 

utfordringer mange av disse møter i fengselet 
 
Ferdigheter 
Aspiranten 

- kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe 
begrunnede valg  

- kan planlegge, og gjennomføre generelt miljøarbeid, samt organisere og lede 
rehabiliterende virksomhet i fengsel 

 
Delemne 2: Forståelse av endring - og endringsprosesser hos innsatte 
En av fengselsbetjentens oppgaver er å tilrettelegge for at innsatte kan gjøre egen innsats for å 
motvirke nye straffbare handlinger. Endring handler om å gjøre noe man ikke har gjort før, 
eller å gjøre ting på en annen måte enn tidligere. Dette delemnet skal derfor gi aspirantene 
kunnskaper om ulike former for læring. Videre skal aspirantene, gjennom delemnet få 
kunnskaper om motivasjonsteori: Om hva som er drivkraften bak de valg vi tar i dagliglivet. 
Mennesket er et sosialt vesen og vi utvikler oss i samhandling med andre. Kunnskaper om 
gruppepåvirkning og sosial tilhørighet er derfor vesentlig når man skal tilrettelegge for 
endring i fengsel. Kognitiv teori belyser hvordan ulike tankemønstre kan bidra til å hemme og 
fremme endring. Samtidig kan ikke individet endre alt ved seg selv, vi er født med en 
personlighet som følger oss gjennom hele livet. Delemnet skal gi aspirantene kunnskaper 
knyttet til det komplekse samspillet av faktorer som gjør oss til de vi er, og om hvordan man 
som betjent kan jobbe med endring i denne konteksten. 
 
Et annet vesentlig moment i arbeidet med endringsprosesser i fengsel, er at betjentene må 
kunne observere, og dokumentere skriftlig, endringer hos innsatte. Det å kunne dokumentere 
endringer hos innsatte har betydning både for den innsattes progresjonsmuligheter i 
fengselssystemet og for beslutninger som skal fattes i tilknytning til ulike søknader fra 
innsatte. 

 
 

Læringsutbytte 
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Kunnskaper 
Aspiranten 

- kjenner til ulike læringsteorier: Behavioristisk, kognitiv og sosial læringsteori  
- vet hvordan man kan bidra til å skape motivasjon for endring hos innsatte  
- har kunnskap om det særegne ved mennesket: Personlighet og identitet 
- kjenner til det sosiale samspills betydning for endring: Gruppedynamikk, tilknytning 

og relasjoner  
- har innsikt i hvordan tankene kan bidra til å hemme eller fremme endring: Kognitiv 

teori  
- kjenner til metodene: Motiverende samtale (MI), Bygging av mestingstillit (BaM) 

(MI-opplæringen er i 3.semester).  

Ferdigheter 
Aspiranten 

- kan veilede innsatte i personlige og sosiale utfordringer 
- kan analysere sterke og svake øyeblikk i en beskrivelse av et hendelsesforløp  
- kan benytte utforskende teknikker fra MI i en samtale (3.semester) 
- kan observere og skrive rapporter om endringer 

Arbeidsformer 
Første semester skal gi aspirantene en innføring i yrket og en teoretisk plattform for både den 
praktiske og den teoretiske opplæringen i fengsel.  
 
Litteraturliste  
(ca 430 sider ) 
Litteratur delemne 1 
Drægebø, H (2006) Miljøarbeid i fengsel. I: Larsen, E (red.) Fengslet som endringsarena. 
Oslo: KRUS Håndbok 3/2006 (s.193-203) (10 sider) 
Hjellnes, S (2006). Totale trekk ved fengsel og fengsling. I: Larsen, E (red.): Fengslet som 

endringsarena. Oslo: KRUS Håndbok 3/2006 (s.118-147).(29 sider) 
Furuholmen, D og Andresen A.S(1993) Fellesskapet som metode. Gjøvik: J.W.Cappelens 
Forlag. I KRUS kompendium (2012) Miljøarbeid i fengsel og tilbakeføring s.99-131 (32 
sider) 
Larsen, E og Selnes,B (1992) Fra avvik til ansvar. En miljøterapeutisk tilnærming til ungdom 

i institusjon. Oslo: Tanum (s.11-42) (31 sider) 
Linde, S og Nordlund, I (2006). Innføring i profesjonelt miljøarbeid. Oslo: 
Universitetsforlaget (s.17-30, 47-95).(51 sider) (Semester  
Litteratur delemne 2:  
Barth, T og Näsholm, C (2007) Motiverende samtale. Endring på egne vilkår. Bergen: 
Fagbokforlaget (s.35-81, 147-165) (66 sider) (3. semester)  
Brumoen, H og Højdahl, T (2007). Samtaler om kriminalitet og uønsket atferd. Bygging av 

mestringstillitt (BaM). KRUS Håndbok 3/2007, 70-99) (29) sider).  
Garsjø, O (2003) Sosiologisk tenkemåte. En introduksjon for helse- og sosialarbeidere. Oslo: 
Gyldendal Norsk Forlag. I: KRUS kompendium (2012) Miljøarbeid i fengsel og tilbakeføring 
s.207-228) (21 sider)  
Ekeland, T.J (2006) Sosial persepsjon. I: Ekeland T.J, Iversen O, Ohnstad A & Nordhelle G. 
Psykologi for sosial og helsefag. Oslo Cappelen Akademisk Forlag. (s.211-230) (19 sider) 
Iversen, O (2006). Læring- individuelle og kollektive prosesser. I: Ekeland T.J, Iversen O, 
Ohnstad A & Nordhelle G. Psykologi for sosial- og helsefag. Oslo Cappelen Akademisk 
Forlag. (s.181-207) (25 sider) 
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Nordhelle, G (2006). Motivasjon- hva driver mennesket til handling. I: Ekeland T.J, Iversen 
O, Ohnstad A & Nordhelle G. Psykologi for sosial og helsefag. Oslo Cappelen Akademisk 
Forlag. (s. 49-80) (31 sider) 
Nordhelle, G. (2006). Identiteten – våre synlige kjennetegn. I: Ekeland, T.J, Iversen, O., 
Ohnstad, A. & Nordhelle, G. (2006). Psykologi for helse og miljøfag. Oslo: Cappelen 
Akademisk forlag. (s.107-132).  
Nordhelle, G (2006). Kognisjon, emosjoner og motivasjon. I: Ekeland T.J, Iversen O, Ohnstad 
A & Nordhelle G. Psykologi for sosial og helsefag. Oslo Cappelen Akademisk Forlag. (s. 83-
104).(21 sider) Nordhelle G (2006) Personligheten, I: Ekeland T.J, Iversen O, Ohnstad A & 
Nordhelle G. Psykologi for sosial og helsefag. Oslo Cappelen Akademisk Forlag.(s.151-178) 
(27 sider) 
Repstad, P (2004) Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere. Oslo 
Universitetsforlaget(s.18-32,47-81).(38 sider) 
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8 Andre semester – et praktisk/teoretisk 
semester i opplæringsfengslene  

Fengselsbetjentyrket er spesielt når det gjelder arbeid med mennesker. Det er arbeid med 
tilregnelige voksne mennesker som er plassert i en institusjon der frihetsberøvelsen er 
straffen. De innsatte er mennesker med svært ulike behov, og de har begått alt fra veldig 
alvorlige forbrytelser til mindre alvorlige. De innsatte er låst inne i en institusjon mot sin vilje 
og samfunnet krever at det foregår på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte samtidig som man 
skal prøve å påvirke de innsatte til å endre livsstil til et lovlydig liv.  
Dette er bakteppet for arbeidet som fengselsbetjent. Ingen andre steder enn i et fengsel kan 
man oppleve dette og få en forståelse av hva arbeidet innebærer. Fengsel er et system svært få 
i vårt samfunn har tilgang til og innsikt i. Av den grunn må store deler av utdanningen legges 
til opplæringsfengsler som kan tilrettelegge for en opplæring der utfordringer er reelle, der 
man får tett oppfølging og praksisveiledning, og at det gis undervisning i emner som knytter 
teori og praksis sammen på en realistisk og relevant måte.  
 
Gjennom den praktisk/teoretiske opplæringen skal aspirantene få en grundig innføring i 
fengselsbetjentens ulike tjenestefunksjoner. Dette vil bli satt i en faglig ramme og grundig 
bearbeidet i den teoretiske undervisningen som foregår parallelt. Sikkerhetsemnet vil være 
sentralt gjennom hele den praktisk/teoretiske perioden og vektlegge opplæring i 
sikkerhetsemnets ulike sider som sikkerhet for samfunnet, for innsatte og for 
kollegaer/ansatte. Det vil bli gitt personlig og faglig veiledning og undervisning i løpet av de 
praktisk/teoretiske semestrene for at aspirantene skal nå både individuelle og felles mål. De 
andre emnene i første semester er med på å legge grunnlaget for sikkerhetsemnet i andre og 
tredje semester. 
 
Den enkelte aspirant har et selvstendig ansvar for å tilegne seg kunnskaper, generell 
kompetanse og ferdigheter. Fokus i tjenesten skal ligge på ulike sider ved sikkerhetsarbeid og 
rehabilitering, og det skal tilstrebes å gi hver aspirant et helhetlig bilde på bredden i norsk 
kriminalomsorg. Praksis skal også ses i sammenheng med den teoretiske undervisningen som 
skjer i emnene Etikk og profesjonalitet, Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner 
og Miljøarbeid i fengsel og tilbakeføring. 

8.1 Læringsmål for semesteret  
Aspirantene skal i andre semester utvikle kunnskaper, generell kompetanse og ferdigheter 
som er knyttet til realistiske utfordringer og som bare kan skje i egen praksis i et fengsel. 
Dette innebærer alle de reelle utfordringene som betjentrollen innebærer i møte med innsatte 
og kolleger. Utvikling og styrking av kommunikative og relasjonelle ferdigheter, samt 
utvikling av vurderingsevner i forhold til organisatorisk, dynamisk og statisk sikkerhet står 
sentralt. Aspirantene skal gjennom kombinasjonen av praksis og teori tilegne seg allsidig 
innsikt i en fengselsbetjents arbeid. En del av opplæringen fokuserer på lokale forhold ved 
opplæringsfengselet. Dette er viktig for å holde fokus og å ta vare på kvalitetene ved de 
tilpasninger som gjøres ved de ulike enhetene for å oppnå kriminalomsorgens målsettinger. 
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Også i dette semesteret er det nødvendig at man som en del av sikkerheten fortsetter med å 
utvikle kunnskap, generell kompetanse og ferdigheter i konflikthåndtering for å styrke 
ansattes og innsattes sikkerhet.  
Emne 1 Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner og emne 5 Miljøarbeid i fengsel 
og tilbakeføring foregår parallelt med emne 4 Sikkerhet. Dette forløpet er valgt fordi man i de 
praktisk/teoretiske semestrene vil kunne dra nytte av å se sammenhengen mellom praksis og 
teori i begge disse emnene og samtidig styrke forståelsen av emnet Sikkerhet. 
 
Rammer for praksisveiledning 
Opplæringsfengselet forplikter seg i samarbeid med KRUS til å sørge for at hver aspirant i 
løpet av andre semester: 
 gjennomfører minimum 10 veiledningsvakter sammen med praksisveileder. 
 gjennomfører 10 veiledningstimer med praksisveileder. Veiledningen skal gis etter 

nærmere retningslinjer og gjennom planlagte tema med utgangspunkt i veiledningsmanual 
fra KRUS. 

 får skriftlig og muntlig vurdering av egen egnethet av aspirantleder og praksisveileder, 
med utgangspunkt i gjennomført veiledning, tjenesteutførelse og teoriundervisning.   

 deltar på ulike arenaer slik at alle har kjennskap til fengselets ulike avdelinger og 
tjenesteposter. 

 har kjennskap til fengselets arbeidsdrift, fengselets samhandling med friomsorgen og 
samarbeid med andre instanser 

 

8.2 Semesterets struktur  og innhold 
 
Andre semester er en blanding av praksistjeneste i fengsel og undervisningsdager i fengselet, 
aspirantsamlinger og besøk fra KRUS, samt distanselæring via ITL. 
Det andre semesteret starter med en introduksjonsperiode i fengselet, hvor hovedfokuset er 
lagt på grunnleggende lokal sikkerhetsopplæring, praktiske utfordringer ved og informasjon 
om det lokale opplæringsfengselet. 
Tjenesten i andre semester foregår ved at aspirantene inngår i en skiftordning med innlagte 
undervisningsdager/-uker. Aspirantene har ikke nattevakter eller helligdagsvakter, men 
veksler mellom formiddags-, kvelds- og helgevakter, i tillegg til undervisningsdagene som 
foregår på ordinær dagtid. 
 
Utover studiets fastsatte timetall kan aspirantene pålegges diverse studiearbeid, gruppearbeid 
og observasjonsarbeid i praksistjenesten eller på fritiden. 
 
Sommerperioden består av tre uker ferie og seks uker selvstendig praksistjeneste i fengselet. 
 
Innhold 
Emne 4  Sikkerhet – del 2 – 25 SP 
Delemne 1 Sikkerhets- og risikoforståelse 
Delemne 2 Kriminalomsorgens prosedyrer og rutiner 
Delemne 3 Rapportlære 
Delemne 4 Kommunikasjon 
Delemne5 Etiske føringer for sikkerhetsarbeidet 
Delemne 6 Konflikthåndtering og fysisk maktanvendelse 
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Emne 2  Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner – del 2 – 2 SP 
Delemne 1  Juridisk metode 
Delemne 2  Forvaltningsrett 
Delemne 3  Personvern og mennneskerettigheter 
Delemne 4  Straffegjennomføringsrett 
Delemne 5  Strafferett 
Delemne 6  Straffeprosess 
 
Emne 5 Miljøarbeid og tilbakeføring– del 2 – 3 SP 
Delemne 1 Miljøarbeid som metode i fengsel 
Delemne 2 Forståelse av endring og endringsarbeid 
Delemne 3 Avhjelping av skadevirkninger ved isolasjon 
 

8.3 Emne 4: Sikkerhet – del 2 – 25 SP 
 
Begrepet sikkerhet defineres på følgende måte: 

”summen av de virkemidler som tar sikte på å forebygge og håndtere  

situasjoner der samfunnets, ansatte, innsatte og domfeltes trygghet trues” 

(Kriminalomsorgens sikkerhetsstrategi 2006-2010) 
 
Sikkerhet er hovedemnet i begge de to praktisk/teoretiske semestrene. Emnet representerer 
kunnskap, kompetanse og ferdigheter som er nødvendig for å utføre en sikkerhetsmessig 
profesjonell og forsvarlig tjeneste i tråd med kriminalomsorgens målsetting, verdier og 
strategier. Den teoretiske undervisningen tar utgangspunkt i lover, regelverk og aktuelle 
instrukser og følges opp med opplæring fra emne 2 Straffegjennomføringsrett og andre 
juridiske tema og emne 5 Miljøarbeid i fengsel og tilbakeføring. Etiske føringer for 
sikkerhetsarbeidet er et eget delemne under sikkerhet. Deler av teoriundervisningen skjer i 
direkte regi av KRUS i form av samlinger eller besøk ved fengsler og via læringsplatt-
formen It´s Learning. Andre deler av teorien knyttet til praktiske sider av emnet blir 
undervist i opplæringsfengslene av lokale krefter som er godkjent av KRUS. På den måten 
blir teori og praksis knyttet tett sammen.  
 
Læringsmål for del 2 
Aspiranten skal etter andre semester: 
 Ha kunnskaper og generell kompetanse om kriminalomsorgens mål, verdier og strategier 
 Kunne vurdere mange sider ved riktig bruk av sikkerhet 
 Kunne skrive rapporter og vedlegg på en tilfredsstillende måte 
 Ha kunnskaper om kontaktbetjentens ansvarsområder og betydningen av rollefordeling 
 Inneha grunnleggende kunnskaper om kommunikasjon og betydningen av å praktisere 

dette i situasjoner med innsatte 
 Ha kunnskaper og generell kompetanse om de rettslige rammene ved profesjonen 
 Ha kunnskaper og generell kompetanse og ferdigheter om yrkesutøvelsens etiske 

utfordringer  
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8.3 .1  Innhold  i  semesteret  
Emnet Sikkerhet tar utgangspunkt i formålsparagrafen for kriminalomsorgen, regelverk, 
aktuelle instrukser mv., og består av seks delemner: 
 
Delemne 1 Sikkerhets- og risikoforståelse 
Delemne 2 Kriminalomsorgens prosedyrer og rutiner 
Delemne 3 Rapportlære 
Delemne 4 Kommunikasjon 
Delemne 5 Etiske føringer for sikkerhetsarbeidet 
Delemne 6 Konflikthåndtering og fysisk maktanvendelse 
 
Andre semester inneholder elementer fra alle delemnene, bygd opp slik at aspirantene gradvis 
skal kunne knytte egen teorikunnskap sammen med praktisk erfaring. 
 
Delemne 1. Sikkerhets- og risikoforståelse 
Under dette delemnet vil arbeidet med kriminalomsorgens styringsdokumenter og strategier 
stå sentralt. I tillegg skal aspirantene i delemnet Sikkerhets- og risikoforståelse utvikle 
ferdigheter i sentrale verktøy som risikovurdering og KOMPIS, samt få opplæring i og 
praktisere SIK (Sikkerhet i Kriminalomsorgen). For å realisere målene som er knyttet til 
praksistjeneste i fengsel, trenger aspirantene først å kjenne til grunnleggende elementer ved 
sikkerhet i fengsel og hvem en utfører sikkerhetsoppgaver for. Delemnet består av mange 
elementer som til sammen utgjør en betydelig del av det som tradisjonelt forbindes med 
sikkerhetsbegrepet. Mange av elementene i delemnet har klare overganger til andre emner i 
studiet. Gjennom praktisk tjenesteutførelse skal aspirantene utvikle evnen til å se og utøve 
sikkerhetstenkning i praksis, samt se betydningen av sin egen rolle i en større organisatorisk 
sammenheng. Ansattes ansvar for eget arbeidsmiljø henger sammen med sikkerhet 
Aspirantene skal etter andre semester ha innsikt i opplæringsfengselets HMS-arbeid, 
internkontrollsystemet KIKS og betydningen disse har for den totale sikkerheten. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 
- kan forklare hvordan den enkelte ansattes yrkesutførelse henger sammen med de 
  overordnede mål og strategier som angår sikkerhet 
- forstår kompleksiteten ved det å jobbe med sikkerhet og omsorg i ett 
 
Ferdigheter 
Aspiranten 
- kan anvende grunnleggende sikkerhetstenkning, Kriminalomsorgens internkontrollsystem  
  KIKS og datasystemet KOMPIS 
- kan reflektere over grunnleggende prinsipper ved straffegjennomføring, strategier osv. i  
  forhold til praksis 
 
Generell kompetanse 
Aspiranten: 
- har innsikt i ulike sider av sikkerhetsarbeid i norsk kriminalomsorg 
- kan se ulike sider ved det å arbeide med relasjonsbygging og samtidig ha kontrolloppgaver  
- kan formidle grunnleggende trekk ved norsk kriminalomsorg, og reflektere rundt  
  sammenhengen mellom verdier, menneskesyn og en fengselsbetjents kontrolloppgaver 
 
Delemne 2. Kriminalomsorgens prosedyrer og rutiner 
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En fengselsbetjents oppgaver er mange og sammensatte, og en del av dem handler om lokale 
forhold ved det fengsel eller den fengselsavdeling en jobber ved. Det er viktig at aspirantene 
lærer å kjenne både disse og andre fengselsenheters innhold, rutiner og praksis. Videre er det 
viktig for en fengselsbetjent å utvikle gode rutiner for skriftlighet i yrkesutførelsen, blant 
annet for å ivareta innsattes rettssikkerhet og sikkerheten i fengselet generelt. Aspirantene skal 
utvikle kunnskap og generell kompetanse i sentrale arbeidsområder for fengselsbetjenter i 
tillegg til det som kommer innunder emne 5. Aspirantene skal etter andre semester ha tilegnet 
seg kunnskaper som dekker generelle regler og praksis i sitt opplæringsfengsel. 
Hensiktsmessige sikkerhetstiltak overfor innsatte er viktig for den totale sikkerheten i 
fengselet, og aspirantene skal utvikle evnen til å se betydningen av riktige tiltak overfor de 
ulike innsatte. Aspirantene skal også inneha ferdigheter i det å dokumentere skriftlig i form av 
notat og journalføring, samt muntlig informasjonsutveksling gjennom overlapping og 
møtevirksomhet. 
 
Sentrale deler 
- Prosedyrer ved innsettelser 
- Tiltak overfor ulike kategorier innsatte 
- Restriksjoner 
- Skriftlighet i tjenesteutførelsen 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 
- kjenner til ulike tiltak opplæringsfengselet bruker for å opprettholde ro, orden og sikkerhet,    
  og begrunnelsen for dem 
- forstår viktigheten av å iverksette tilstrekkelige tiltak til riktig tid basert på saklige    
  argumenter 
- har god innsikt i hva slags skriftlig dokumentasjon som kreves i ulike situasjoner i tjenesten 
 
Ferdigheter 
Aspiranten 
- kan anvende tilegnede kunnskaper om prosedyrer, rutiner, tiltak og restriksjoner 
- behersker praksis kombinert med kunnskaper om rutiner og prosedyrer i ulike faser av  
  straffegjennomføringen 
- kan reflektere over opplæringsfengselets rutiner i forhold til straffegjennomføringsloven, og  
  over sin egen rolle i et større bilde når det gjelder sikkerhet 
 
Generell kompetanse 
Aspiranten 
- har god innsikt i, og kan diskutere opplæringsfengselets og kriminalomsorgens ulike       
  sikkerhetstiltak 
- kan formidle hensiktsmessige sikkerhetstiltak i samarbeid med andre ansatte 
 
Delemne 3. Rapportlære 
Aspirantene gis en felles innføring i ulike situasjoner som kan oppstå i fengsel, og som av 
forskjellige årsaker er viktig å dokumentere. Gjennom delemnet kommer en også inn på flere 
av de andre emnene, og aspiranten må bygge på kunnskaper og ferdigheter i blant annet 
straffegjennomføringsloven for å skrive gode rapporter. Rapportlære er et tydelig eksempel på 
viktigheten av skriftlighet i yrkesutførelsen og er spesielt viktig i forhold til innsattes 
rettssikkerhet og ansattes og innsattes generelle sikkerhet. Observasjon av innsattes atferd er 
et viktig verktøy for fengselsbetjenters ivaretakelse av sikkerheten i fengselet Nøyaktig 
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observasjon danner også et viktig utgangspunkt for nøyaktige, skriftlige beskrivelser av 
situasjoner som oppstår. Aspirantene skal lære å gi presist uttrykk for observasjon, og 
presentere dette skriftlig slik at det danner et forsvarlig grunnlag for videre forføyninger. For å 
oppnå gode resultater i rapportlære forutsettes god språkbruk og en god forståelse av lovverk, 
forskrift, retningslinjer. 
 
Delemnet bygger på grunnleggende kunnskap om straffegjennomføring og generell 
kompetanse om sikkerhet og omhandler forståelse av viktigheten av skriftlighet rundt 
hendelser. Rapportlære inkluderer også gjeldende rutiner for rapportskriving og det å oppta 
forklaring fra innsatte.  
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten: 
- kan gi presist uttrykk for egne observasjoner 
- kan skriftlig uttrykke konkrete observasjoner på en måte som gir tilstrekkelig grunnlag for  
  videre forføyninger 
- forstår viktigheten av tydelig og konkret skriftlighet ved hendelser og forklaringer fra  
  innsatte 
- har utviklet kunnskaper om metoder og teknikker for forklaring 
 
Ferdigheter 
Aspiranten: 
- kan anvende tilegnede kunnskaper om rapportformen i praksis 
- kan anvende oppnådd forståelse av lovverk, rutiner og retningslinjer ved rapportskriving 
 
Generell kompetanse 
Aspiranten: 
- har innsikt i straffegjennomføring på en måte som gjør vedkommende egnet til å skrive  
  rapporter og oppta forklaringer fra innsatte 
- har forståelse for rapportskrivingens rolle i risikovurderinger og sikkerhetsarbeid 
- kan uttrykke egne observasjoner skriftlig på en presis og konkret måte, med tanke på videre  
  forføyninger og eventuell bruk som saksdokument i en rettssak 
 
Delemne 4. Kommunikasjon 
I den daglige tjenesten er kommunikasjon og evnen til å gå inn i dialog, også om vanskelige 
forhold, det viktigste arbeidsredskapet til en fengselsbetjent. Generell kunnskap om 
kommunikasjon og evnen til å kommunisere, er ferdigheter det trengs praktisk trening for å 
beherske. God kommunikasjon er god dynamisk sikkerhet, og god kommunikasjon fra ansatte 
kan forebygge at alvorlige hendelser oppstår i et fengsel. God relasjonsbygging og 
rolleavklaring gjennom kommunikasjon forebygger også utfordrende situasjoner. Tydelig og 
hensiktsmessig kommunikasjon fra ansatte kan roe en situasjon og oppklare misforståelser, 
også på bakgrunn av språkproblematikk. Aspirantene skal trene på og være bevisst på 
betydningen av så vel kroppsspråk som en hensiktsmessig muntlig kommunikasjon med 
innsatte i tjenesteutførelsen. Det forutsettes at det innenfor dette emnet prioriteres å 
gjennomføre øvelser som er relevante for å opparbeide seg ferdigheter innenfor 
kommunikasjon, og at det undervises i relevant kommunikasjonsteori som blir overført til den 
praktiske tjenesteutførelsen og til eksempelsituasjoner fra praksis.  
 
Sentrale deler 

- Kommunikasjonsforståelse 
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- Roller og relasjoner 
- Modeller for kommunikasjon 
- Praktiske kommunikasjonsferdigheter 
- Samtalestruktur 
- Utfordrende samtale 

 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 
- forstår den sikkerhetsmessige betydningen av riktig kommunikasjon til riktig situasjon i    
  praksisutførelsen 
 
Ferdigheter 
Aspiranten 
- kan reflektere over når kommunikasjon med innsatte er målrettet og effektiv  
- kan uttrykke seg tydelig overfor innsatte gjennom direkte ordrer, generell informasjon og i  
  personlige samtaler 
- kan drøfte kompleksiteten mellom omsorgs- og kontrolloppgaver i relasjoner med innsatte 
 
Generell kompetanse 
Aspiranten 
- kan planlegge og gjennomføre enkeltsamtaler og møter med grupper av innsatte 
- videreformidler viktig informasjon på en tydelig måte til kolleger og samarbeidspartnere  
 
Delemne 5. Etiske føringer for sikkerhetsarbeidet 
Med bakgrunn i emnet Etikk og profesjonalitet fra første semester rettes det i dette 
praktisk/teoretiske semesteret fokus mot Kriminalomsorgens verdigrunnlag, 
menneskerettigheter og moralfilosofi med tanke på etiske føringer for sikkerhetsarbeidet. Det 
siktes mot en helhetlig og sikkerhetsfokusert analyse av situasjoner fra fengselshverdagen, 
som tar hensyn til kunnskap fra øvrige emner.  
 
Målet er å benytte seg av aspirantenes erfaringer fra den første praktisk/teoretiske perioden for 
å trene på etisk refleksjon gjennom problematisering av eksempler. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 
- har kunnskap om at fengselsbetjentrollen medfører særlige etiske utfordringer. 
- har innsikt i at det er viktig å være disse utfordringene bevisst i alle sammenhenger i 

yrkesutøvelsen 
- kan bruke teleskopbatong  
 
Ferdigheter 
Aspiranten 
- kan reflektere over egne holdninger og verdier, basert på faglige begreper og med 

bakgrunn i praksiserfaringer. 
 
Generell kompetanse 
Aspiranten 
- kan identifisere etiske dilemma i fengselshverdagen og gjennom dette bidra til 

videreutvikling av god praksis. 
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Delemne 6. Konflikthåndtering og fysisk maktanvendelse 
I andre semester videreføres grepsteknikkene i forbindelse med pågripelse. Undervisningen 
fokuserer mer på samhandlingsøvelser der en etablerer tillitsforhold mellom tjenestemenn i 
forskjellige konfliktsituasjoner. Aspirantene får opplæring i gjennomføring av celleaksjoner 
med ett eller to skjold. Aspirantene vil også bli lært opp i bruk av teleskopbatong. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 
- kan redegjøre for opptreden som virker konfliktdempende  
- finner støtte i lovhjemler i forhold til fysisk maktanvendelse generelt og celleaksjoner 

spesielt 
- kan gjøre rede for konsekvensene ved bruk av teleskopbatong 

Ferdigheter 
Aspiranten kan 
- bistå en kollega i konflikt 
- delta på aksjonslag med ett eller to skjold 
- gjennomføre visitasjoner 
- bruke teleskopbatong 
- kan bruke håndjern på en skånsom måte 

Generell kompetanse 
Aspiranten kan 
- utveksle erfaringer fra celleaksjoner for å bidra til bedre praksis 
- kan diskutere opplæringsfengselets praktiske tilnærming ved konflikter og 

maktanvendelse 

Arbeidskrav 
Individuelt fagnotat. Arbeidskravet godkjennes av veileder/faglærer i samarbeid med KRUS. 
Godkjenningsprøve i delemne 6, ASP-batong 
 
Arbeidsformer 
I dette praktisk/teoretiske semesteret vil veiledere fra KRUS følge opp aspirantene gjennom 
fagsamlinger og oppgaveinnleveringer på ITL. 
 
Vurdering/eksamen 
Deleksamen i rapportlære, se s. 14 
Aspiranten gis en vurdering i tjenestelige forhold basert på utvikling og status etter to fullførte 
semester. Vurderingen gjøres av veileder og aspirantleder i samarbeid med KRUS. 
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Stageberg, Ole: Sikkerhet i kriminalomsorgen. I Larsen, Egil (red.) (2006) Fengselet som 

endringsarena. KRUS håndbok 3/2006 (8 sider). 
Storvik, Birgitte: Straffegjennomføring etter lov av 18. mai 2001 nr. 21 (332 sider. Pensum 

også i emne 2, første semester). 
 
Stortingsmelding 37 (2007-2008). Straff som virker – mindre kriminalitet – 

 tryggere samfunn. Oslo: Det Kongelige Justis- og politidepartementet (228 sider) 
 
Retningslinjer og lokale rutiner: 
Retningslinjer for kontaktbetjentarbeidet KSF Rundskriv 2/2002 (3 sider) 
 
Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med fremtidsplanlegging 

KSF Rundskriv 1/2002 (5 sider) 
Temaveileder i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester (2007) 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (16 sider) 
 

Opplæringsmanual for opplæringsfengselet (ca 20 sider) 
Praksisveiledermanual, aspirantversjon (ca 30 s.) 
 
Lokale regelverk, rutiner og diverse regelverk for opplæringsfengselet (ca 50 s.) 
Lokal krisehåndteringsplan for opplæringsfengselet (ca 30 s.) 
Lokale HMS-rutiner (elektronisk), basert på Kriminalomsorgens Internkontrollsystem (KIKS) 
(varierende antall sider) 
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Supplerende litteratur: 
Alnæs, Øyvind (2006): Fengsel – forbryterskole eller rehabiliteringsanstalt – slik de innsatte 

opplever det. Oslo: KRUS småskrift 1/2006 (210 s.) 
 

Bø, Knut Lage Norsk – engelsk English – Norwegian KRUS håndbok nr 2/2007 (290 sider) 
Høstmælingen, Njål (2005): Hva er menneskerettigheter. Oslo: Universitetsforlaget (121 s.) 

8.4 Emne 2: Straffegjennomføringsrett og 
andre juridiske emner – del 2 – 2 SP 

 
I dette semesteret vil det fokuseres på regelverket om kontroll, bruk av tvang og makt, 
disiplinærreaksjoner, varetekt, sikkerhetsvurderinger, saksbehandling og rettssikkerhet, 
taushetsplikt, personvern og menneskerettigheter. 
 
Her er målsetningen at praksis tilrettelegges slik at aspiranten får praktisk erfaring fra de 
områder som tas opp i teorien. I dette semester vil også emnene Sikkerhet og Etikk omhandle 
relaterte områder, og bidra til at aspiranten får godt grunnlag for et helhetssyn i spennet 
mellom utøvelse av tvang og kontroll og vern og respekt for enkeltindividet. 
 
Læringsmål for semesteret 
For å utøve yrket som fengselsbetjent er det nødvendig å ha grunnleggende kunnskaper om de 
rettslige rammene ved profesjonen. Aspirantene skal ha gode kunnskaper om norsk 
straffegjennomføring og lære seg å løse rettslige problemstillinger som man møter i yrket som 
fengselsbetjent. 
Målsetningen i dette semesteret er å øke kunnskap og bevissthet vedrørende utøvelse av 
kontroll, tvang og makt kontra hensynet til enkeltmenneskets integritet og rettigheter i en 
praktisk ramme og forstå hva arbeidsmiljøloven regulerer, og da med hovedvekt på HMS 
(helse, miljø og sikkerhet). 

8.4 .1  Innhold  i  semesteret  
Delemne 1 Juridisk metode 
Delemne 2 Forvaltningsrett 
Delemne 3 Personvern og menneskerettigheter 
Delemne 4 Straffegjennomføringsrett 
Delemne 5 Strafferett 
Delemne 6 Straffeprosess 
 
Hovedvekten legges på delemnene 1-4, men oppgaver kan gis fra alle delemner. 
 

Læringsutbytte 
Kunnskaper 

Aspiranten skal kjenne regelverket om: 
- bruk av tvangsmidler 
- bruk av fysisk makt 
- brevkontroll 
- telefonkontroll 
- besøk og besøkskontroll 
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- gjennomføring av hverdagen i et fengsel 
- fremstilling 
- disiplinærreaksjoner 
- krav til arbeidsmiljø m.v. 

 
Ferdigheter 
Aspiranten  

- skal sikre likhet og forutberegnelighet under straffegjennomføringen 
- kan redegjøre for aktuelle regler muntlig og skriftlig 
- utfører sine arbeidsoppgaver innen rammen av regelverket 
- kan skriftlig og muntlig identifisere og løse juridiske problemstillinger som oppstår 

under straffegjennomføring 
- har teoretisk grunnlag for å kunne foreta relevante sikkerhetsvurderinger i samsvar 

med lovverket 
- er en garantist for at rettssikkerheten ivaretas 

 
Generell kompetanse 
Aspiranten  

- har forståelse av sin rolle som utøver av samfunnsmakt 
- har forståelse for menneskerettighetenes betydning for et demokratisk samfunn 

 
Arbeidsformer 
Det vil bli gitt oppgaver og lesetips på ITL, tilbakemeldinger, og foredrag/praktiske øvelser på 
samlinger. 
 
Det vektlegges at aspirantene får praktisk erfaring ved at det enkelte fengsel tilrettelegger for 
at aspiranten i perioden får oppgaver innen de områder hvor han/hun skal ha læringsutbytte. 
Det skal tilrettelegges for at arbeidsgiver/lokalt verneombud får informert aspirantene om hva 
og hvordan det arbeides med HMS (helse, miljø og sikkerhet) ved praksisfengselet. Det er 
ønskelig at aspiranten får delta i diskusjonen forut for en beslutning om disiplinærreaksjon. 
 
Her må regelverket ses i sammenheng med emnene 3 og 4. 
 
Litteraturliste  
(ca 221 sider nytt pensum) 
 

Som referert for tidligere semester. I tillegg følger:  
Retningslinjer til straffegjennomføringsloven fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale 
forvaltning 16.5.2002 med senere revisjoner (Straffegjennomføringspermen): 
Pkt 1.1-3.4, 3.10, 3.15-3.17, 3.19-3.35, 3.37, 3.40-3.44, 4.1-4.8 og 6.1-6.17 (90 sider) 
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.(Gyldendal forlag 2010) med 
kommentarer av Pettersen og Johansen: Kap. 1-4, 6-9, 12-13 og 17-19.(131 sider, lite format) 
 
Supplerende litteratur: 
Moderniseringsdepartementet (2005): Etiske retningslinjer for statstjenesten (Kompendium) 
(22 sider) 
Yrkesetiske retningslinjer for kriminalomsorgen (Straffegjennomføringspermen) (5 sider) 
Instruks 2: Alminnelig tjenesteinstruks for fengselsvesenets tjenestemenn (Kompendium) (8 
sider) 
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Europeiske fengselsregler (2006) (Kompendium). (24 sider) 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2007: Varsling om kritikkverdige forhold på 

arbeidsplassen. (15 sider) 

8.5 Emne 5 Miljøarbeid og tilbakeføring del 2 –    
3 SP 

 
I dette semesteret skal aspirantene jobbe med et arbeidskrav: De skal skrive et fagnotat og 
gjennomføre aktiviteter for innsatte i praksisfengselet. Dette er et arbeidskrav som hører til 
både delemne 1: ”Miljøarbeid i fengsel” og delemne 2: ”Forståelse av endring og 
endringsprosesser”. Aspirantene blir presentert for en del teori knyttet til miljøarbeid som 
metode og endringsprosesser i første semester. I andre semester skal aspirantene fordype seg i 
disse temaene, og ved å skrive et fagnotat og gjennomføre aktiviteter med utgangspunkt i den 
praksisen de befinner seg i, skal teori og praksis knyttes sammen.  
 
Aspirantene skal også lære om ”Avhjelping av skadevirkninger ved isolasjon” i dette 
semesteret. Innenfor emne 3: ”Sikkerhet” berøres også tema varetekt og isolasjon, men dette 
vil være med en annen vinkling. Aspirantene vil således få en helhetlig forståelse av 
problematikk knyttet til varetekt og isolasjon i dette semesteret.  
 
Læringsmål for semesteret 
Aspirantene skal ha toretiske kunnskap om skadevirkninger av isolasjon og de skal ha 
kunnskap om de tiltak Kriminalomsorgen bruker for å motvirke skadevirkninger av isolasjon 
og fengsling. Læringsmål og læringsutbytte for de delemne 1 og 2 i dette semesteret er 
beskrevet under første semester  

8.5 .1  Innhold i  semesteret  
Delemne 1. Miljøarbeid i fengsel 
Delemne 1: Miljøarbeid i fengsel fortsetter fra første semester (se s 35) 
 
Delemne . Forståelse av endring og endringsprosesser 
Delemne 2: Forståelse av endring og endringsprosesser fortsetter fra første semester (se 
beskrivelse der). 

Delemne 3. Avhjelping av skadevirkninger ved isolasjon 
Et fengselsopphold kan oppleves som svært belastende. Aspirantene har, gjennom delemne 1, 
fått innsikt i fengselets institusjonelle særtrekk. I dette delemnet skal aspirantene få 
kunnskaper om hva som kan bidra til at skadevirkningene av fengselsoppholdet blir minst 
mulig for innsatte. Det er i denne sammenheng vesentlig at fengselsbetjenter får kunnskap om 
kriser, stress og isolasjonsskader. Dette er et viktig aspekt i sikkerhetsarbeidet både for 
innsatte og ansatte. For å kunne jobbe med endringsarbeid er det en forutsetning at innsatte 
opplever trygghet og stabilitet i hverdagen. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten  

- kjenner til stressreaksjoner som kan oppstå under fengselsopphold 
- har innsikt i krise, og faser i utviklingen av krise 
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- kjenner til hvordan isolasjon kan påvirke menneskets kognitive ferdigheter og 
sinnsstemning 

- har kunnskap om påkjenninger ved varetektsopphold  
- kjenner til varetektsmanualen som verktøy for å avhjelpe skadevirkninger ved 

isolasjon 

Ferdigheter 
Aspiranten  

- gjenkjenner symptomer på stress  
- gjenkjenner symptomer på krise 
- forstår og kan følge anvisninger i varetektsmanualen  
- har forståelse og bevissthet rundt hvordan mennesker, på ulike måter, kan reagere på 

fengsling 
 
Arbeidsformer 
Oppgaver i basisgruppe, undervisning og diskusjon i seminar, film.  
 
Litteraturliste emne 5, andre semester 
Hansen, W. M. Håndbok i krisehåndtering for kriminalomsorgen. Oslo: KRUS. 
Håkonsen K.M (2003) Kriser og mestring I: Innføring i psykologi. Oslo Gyldendal (s.295-
311). 
Danielsen, T og Karlsen, V (2008) Varetektskompendium. Oslo KRUS 
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9 Tredje semester – et praktisk/teoretisk 
semester i et opplæringsfengsel 

Tredje semester foregår også i opplæringsfengslene. Aspirantene skal videreutvikle sin 
tjenesteutførelse gjennom egen praksis, veiledning, teoriundervisning og faglig og personlig 
oppfølging.  
Gjennom den praktisk/teoretiske opplæringen i tredje semester skal aspirantene få en utvidet 
forståelse av og innsikt i en fengselsbetjents ulike tjenestefunksjoner og se mer av hele 
straffegjennomføringssystemet i praksis. Sikkerhetsemnet vil være sentralt også i tredje 
semester og vil på bakgrunn av aspirantenes forventede økte trygghet i aspirantrollen utfordre 
aspirantene mer på en gradvis mer selvstendig tjenesteutførelse. Tilegnelse av kunnskaper og 
ferdigheter gjennom gradvis flere oppgaver er forventet av hver aspirant. Slike oppgaver kan 
for eksempel være kontaktbetjentansvar, gjennomføring av risikovurderinger, vedleggs- og 
rapportskriving og gjennomføring av fremstillinger og transporter. Aspirantene skal i løpet av 
tredje semester få et mer helhetlig bilde av kriminalomsorgen, da gjennom praksis i fengsel 
eller avdeling med lavere sikkerhetsnivå, besøk eller hospitering hos Friomsorgen og tilegnet 
kunnskap om andre fengsler og straffegjennomføringsinstitusjoner.  
 
Aspirantene skal i dette semesteret også få mer kunnskap om hvilke rettigheter innsatte har i 
henhold til helse-, sosial- og forvaltningsloven: De skal i praksis få innblikk i og erfare 
hvordan kriminalomsorgen jobber for å på best mulig måte forberede innsatte på løslatelsen 
og livet etter soning. Fengselsbetjenten har en viktig rolle i forberedelsen til løslatelse. Han 
eller hun kjenner den innsatte som skal løslates og er i tillegg ekspert på straffegjennomføring, 
noe som innebærer godt kjennskap til fengselssystemet og kriminalomsorgens 
samarbeidspartnere. Aspirantene skal utvikle bevissthet rundt denne rollen og dette arbeidet.  
 
Den enkelte aspirant har et selvstendig ansvar for å tilegne seg kunnskaper, generell 
kompetanse og ferdigheter. Fokus i tjenesten skal ligge på ulike sider ved sikkerhetsarbeid og 
rehabilitering, og praksistjenesten skal også ses i sammenheng med den teoretiske 
undervisningen i jus og miljøarbeid. 
 
Læringsmål for semesteret 
Tredje semester skal gi aspirantene ytterligere erfaring og en utvidet forståelse av arbeidet i 
norsk kriminalomsorg generelt og fengselsbetjenters oppgaver og roller spesielt. Aspirantene 
skal gjennom praksis i fengsel utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som 
grunnlag for ytterligere læring i et avsluttende teoretisk semester. I tredje semester er 
hovedmålene de samme som for andre semester, med den forskjell at aspirantene skal utvide 
sin forståelse gjennom både bredere og alternativ praksis, samt økt innsikt i arbeidet til 
Friomsorgen og andre samarbeidende instanser. 
 
Aspirantene skal trenes og veiledes i ulike oppgaver en fengselsbetjent kan ha i møte med 
innsatte og andre. Videreutvikling av kommunikative og relasjonelle ferdigheter, gradvis 
selvstendig tjenesteutførelse, samt utvikling av vurderingsevner i forhold til organisatorisk, 
dynamisk og statisk sikkerhet står sentralt.  
En del av opplæringen fokuserer på lokale forhold ved praksisfengselet. Dette er viktig for å 
holde fokus og å ta vare på kvalitetene ved de tilpasninger som gjøres ved de ulike enhetene 
for å oppnå kriminalomsorgens målsettinger. 
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Også i dette semesteret er det nødvendig at man som en del av sikkerheten fortsetter med å 
utvikle kunnskap, generell kompetanse og ferdigheter i pasifisering og konflikthåndtering for 
å styrke ansattes og innsattes sikkerhet. Semesteret avsluttes med eksamen i Sikkerhet og eget 
arbeidskrav i delemnet Konflikthåndtering og fysisk maktanvendelse. 
 
Rammer for praksisveiledning  
Opplæringsfengselet forplikter seg i samarbeid med KRUS til å sørge for at hver aspirant i 
løpet av tredje semester: 
 gjennomfører minimum 10 veiledningsvakter sammen med praksisveileder  
 gjennomfører 10 veiledningstimer med praksisveileder (minimum 20 totalt). Veiledningen 

skal gis etter nærmere retningslinjer og gjennom planlagte tema med utgangspunkt i 
veiledningsmanual fra KRUS  

 har god kjennskap til og har hospitert ved eller besøkt et friomsorgskontor 
 har god kjennskap til og har hospitert ved et fengsel/overgangsbolig eller en 

fengselsavdeling med lavere sikkerhetsnivå 
 knytter relevant teori sammen med praktisk erfaring i varetektsarbeid og arbeid med 

utenlandske innsatte/innsatte med annen kultur- og språkbakgrunn enn norsk 
 har praktisk erfaring fra arbeid med nyinnsatte i opplæringsfengselet 

9.1 Semesterets innhold og struktur  
 
Tredje semester er en blanding av praksistjeneste og undervisningsdager i fengselet, 
aspirantsamlinger/besøk fra KRUS, samt distanselæring via ITL. Det tredje semesteret er en 
direkte fortsettelse av det andre, og foregår på tilsvarende måte med en kontinuerlig veksling 
mellom teori og praksis i det samme opplæringsfengselet. 
Tjenesten i tredje semester foregår ved at aspirantene inngår i en skiftordning med innlagte 
undervisningsdager/uker. Aspirantene har ikke nattevakter eller helligdagsvakter, men veksler 
mellom formiddags-, kvelds- og helgevakter, i tillegg til undervisningsdagene som foregår på 
ordinær dagtid. 
 
Utover studiets fastsatte timetall kan aspirantene pålegges diverse studiearbeid, gruppearbeid 
og observasjonsarbeid i praksistjenesten eller på fritiden. 
 
Sommerperioden ved endt semester består av tre uker ferie og seks ukers selvstendig 
praksistjeneste i opplæringsfengselet eller ved et annet tjenestested. 
 
Sikkerhet – del 3 – 23 SP 
Delemne 1 Sikkerhets- og risikoforståelse 
Delemne 2 Kriminalomsorgens prosedyrer og rutiner 
Delemne 4 Kommunikasjon 
Delemne 5 Etiske føringer for sikkerhetsarbeidet 
Delemne 6 Konflikthåndtering og fysisk maktanvendelse 
 
Straffegjennomføringsrett og andre juridiske tema – del 3 – 2 SP 
Delemne 1 Juridisk metode 
Delemne 2 Forvaltningsrett 
Delemne 3 Personvern og menneskerettigheter 
Delemne 4 Straffegjennomføringsrett 
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Delemne 5 Strafferett 
Delemne 6 Straffeprosess 
 
Hovedvekten legges på delemnene 2 og 4, men oppgaver kan gis fra alle delemnene. 
 
Miljøarbeid og tilbakeføring– del 3 – 5 SP 
Delemne 2 Forståelse av ending og endringsprosesser hos innsatte 
Delemne 4 Tilbakeføring 

9.2 Emne 4 Sikkerhet -  del 3 - 22 SP 
 
Sikkerhet er også hovedemnet i tredje semester. Emnet representerer som nevnt under andre 
semester kunnskap, kompetanse og ferdigheter som er nødvendig for å utføre en 
sikkerhetsmessig profesjonell og forsvarlig tjeneste i tråd med kriminalomsorgens 
målsetting, verdier og strategier. Den teoretiske undervisningen tar utgangspunkt i lover, 
regelverk og aktuelle instrukser og følges opp med opplæring fra emne 2: 
Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner og emne 5: Miljøarbeid i fengsel og 
tilbakeføring. Deler av teoriundervisningen skjer i direkte regi av KRUS i form av 
samlinger eller besøk ved fengsler. På den måten blir teori og praksis knyttet tettere 
sammen.  
Mye av innholdet i tredje semester bygger videre på det grunnlaget som blir lagt i andre 
semester. Både teoritilfanget og den praktiske erfaringen som er opparbeidet skal 
videreutvikles og settes ytterligere sammen til en helhet. Det skal være en tett forbindelse 
mellom de emner det undervises i, de oppgaver som gis individuelt og i grupper og de emner 
aspirantene skal ha et spesielt fokus på i sin tjenesteutførelse.  Det forventes etter dette 
semesteret at aspirantene evner å se klare sammenhenger mellom teori og praksis. For øvrig 
gjelder fellesmålene for de praktisk/teoretiske semestrene 
 
Læringsmål for del 3 
Aspirantene skal inneha og utvikle kunnskap, generelle kompetanse og ferdigheter som er 
nødvendig for å utføre en profesjonell og forsvarlig tjeneste i fengsel. Aspirantene skal etter 
tredje semester blant annet: 
 ha utviklet ferdigheter i kontaktbetjentens ansvarsområde etter å ha praktisert som 

kontaktbetjent 
 ha god kompetanse om risikoforståelse og risikovurderinger, og ha gjennomført 

risikovurderinger både i undervisningssammenheng og egen praksis 
 ha utviklet god kunnskap om kriminalomsorgen generelt og sitt opplæringsfengsel 

spesielt, de skal ha hospitert på en avdeling/enhet med lavere sikkerhetsnivå og ha praktisk 
erfaring fra å jobbe med varetektsinnsatte i en strukturert ramme 

 ha grunnleggende kunnskaper om, praktisert og reflektert rundt flere samtaleteknikker 
 inneha kunnskaper og generell kompetanse om kriminalomsorgens mål, verdier og 

strategier 
 kunne vurdere riktig bruk av sikkerhet ved å vise til erfaringsbasert kunnskap og gjeldende 

regler og rutiner 
 ha kunnskaper og generell kompetanse om de rettslige rammene ved profesjonen 
 ha kunnskaper og generell kompetanse om yrkesutøvelsens etiske utfordringer  
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9.2 .1  Innhold  i  de l  3  
Innholdet i sikkerhetsemnet i tredje semester bygger på mye av det som ble gjennomført i 
andre semester. Emnet tar utgangspunkt i formålsparagrafen for kriminalomsorgen, regelverk, 
aktuelle instrukser mv. og inneholder i tredje semester elementer fra fem av delemnene i 
emnet Sikkerhet.  
 
Delemne 1. Sikkerhets- og risikoforståelse 
Arbeidet med delemne 1 fortsetter i tredje semester med videreutvikling av ferdigheter i 
risikovurdering og KOMPIS, samt praktisk/teoretisk trening i SIK-øvelser (Sikkerhet i 
Kriminalomsorgen). Det skal arbeides aktivt med sikkerhetskultur og lærende organisasjoner. 
Ansattes ansvar for eget arbeidsmiljø henger også sammen med sikkerhet, og aspirantene skal 
etter tredje semester ha god innsikt i opplæringsfengselets HMS-arbeid, KIKS og betydning 
dette har for den totale sikkerheten. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 
- har inngående innsikt i opplæringsfengselets arbeid med risikovurderinger.  
- forstår betydningen av gode rutiner for risikovurderinger. 
- har god innsikt i KOMPIS, praktiserer det i sin tjeneste og ser viktigheten av tydelig språk  
  ved bruken av verktøyet. 
 
Ferdigheter 
Aspiranten 
- kan reflektere over opplæringsfengselets rutiner i forhold til straffegjennomføringsloven, og  
  over sin egen rolle i et større bilde når det gjelder sikkerhet. 
 
Generell kompetanse 
Aspiranten 
- kan se ulike sider ved det å arbeide med relasjonsbygging og samtidig ha kontrolloppgaver  
- kan kartlegge behovet for, gjennomføre og evaluere relevante risikovurderinger 
- kan drøfte varetekts- og rusmiddelproblematikk opp mot innhold i straffegjennomføringen 
 
Delemne 2. Kriminalomsorgens prosedyrer og rutiner 
Aspirantene skal videreutvikle kunnskapene om rutiner og prosedyrer både ved 
opplæringsfengselet og i kriminalomsorgen generelt. Alternativ praksis og tjenesteutførelse 
ved ulike typer avdelinger vil gjøre aspirantene i stand til å reflektere mer over likheter og 
ulikheter i straffegjennomføringen. Mer praktisk erfaring vil gi aspirantene ytterligere trening 
i å utvikle gode rutiner for skriftlighet i yrkesutførelsen. Aspirantene skal etter tredje semester 
ha tilegnet seg kunnskaper som ivaretar god muntlig informasjonsutveksling gjennom 
overlapping og møtevirksomhet i den daglige tjenesten. 
 
Sentrale deler 

 Prosedyrer ved innsettelser 
 Tiltak overfor ulike kategorier innsatte 
 Restriksjoner 
 Skriftlighet i tjenesteutførelsen 
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Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 
- kan skille mellom notat, journal og rapport, og har grunnleggende kunnskaper om hva 

som brukes i hvilken sammenheng 

Ferdigheter 
Aspiranten 
- behersker opplæringsfengselets avdelingsinterne og generelle rutiner 
 
Generell kompetanse 
Aspiranten 
- kan drøfte opplæringsfengselets og kriminalomsorgens ulike sikkerhetstiltak  
- kan formidle viktig informasjon skriftlig i form av blant annet journal og notat 
 
Delemne 4. Kommunikasjon 
I tredje semester skal aspirantene gjennom teori og praksis videreutvikle sin kommunikasjon 
med innsatte. God kommunikasjon er god sikkerhet, og god kommunikasjon fra ansatte 
forebygger ofte at alvorlige hendelser oppstår i fengsel. Tydelig og hensiktsmessig 
kommunikasjon fra ansatte kan roe en situasjon og oppklare misforståelser, også på bakgrunn 
av språkproblematikk. Aspirantene skal trene på så vel kroppsspråk som en hensiktsmessig 
muntlig kommunikasjon med innsatte i tjenesteutførelsen. I tredje semester er det et utvidet 
fokus på kultur, utfordrende samtaler og kommunikasjon i grupper. Det forutsettes at det 
innenfor dette emnet prioriteres å gjennomføre øvelser som er relevante for å opparbeide seg 
ferdigheter innenfor kommunikasjon, og at relevant kommunikasjonsteori blir overført til den 
praktiske tjenesteutførelsen og til eksempelsituasjoner fra praksis.  
 
Sentrale deler 

 Modeller for kommunikasjon 
 Utfordrende samtale 
 Kommunikasjon og konflikt 
 Kommunikasjon i og mellom grupper 
 Kultur og kommunikasjon 

 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 
- kjenner ulike kommunikasjonsmodeller og kan begrunne valg av modell i egen praksis  
- forstår den sikkerhetsmessige betydningen av riktig kommunikasjon til riktig situasjon i  
  praksisutførelsen 
 
Ferdigheter 
Aspiranten 
- kan anvende ulike typer kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller i praksis 
- kan reflektere over når kommunikasjon med innsatte er målrettet og effektiv  
- behersker kommunikasjon med ulike typer innsatte basert på et teoretisk grunnlag  
- kan uttrykke seg tydelig overfor innsatte gjennom direkte ordrer, generell informasjon og  
  utfordrende kommunikasjon i relasjonsarbeid 
 
 
Generell kompetanse 
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Aspiranten 
- kan planlegge, gjennomføre og evaluere enkeltsamtaler og møter med grupper av innsatte 
- kan formidle vanskelige beskjeder til innsatte med bakgrunn i kommunikasjonsteori 
- videreformidler viktig informasjon på en tydelig måte til kolleger og samarbeidspartnere  
 
Delemne 5. Etiske føringer for sikkerhetsarbeidet 
Med bakgrunn i de fire delemnene i Etikk og profesjonalitet fra første semesteret og basert på 
innhold fra andre semesteret i emne 4, rettes det i dette praktisk/teoretiske semesteret fokus 
mot etikkbasert maktutøvelse som et viktig element i en profesjonell yrkesutøvelse. Betjenten 
er gjennom sitt statlige oppdrag satt i en posisjon der hun/han på en profesjonell måte skal 
utøve makt overfor innsatte både med tanke på sikkerhet og rehabiliteringsarbeid. 
 
Målet for dette semesteret er at fengselsbetjenten, som en representant for det statlige 
maktapparatet, trenes i etikkbasert maktutøvelse.  
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 
- har kunnskap om innholdet i og krav til etikkbasert maktutøvelse og profesjonalitet i 

fengsel. 
 

Ferdigheter: 
Aspiranten 
- har med bakgrunn i sin praktiske erfaring innsikt i etikkbasert maktutøvelse og 

profesjonalitet i fengselshverdagen. 
 
Generell kompetanse: 
Aspiranten 
- kan utveksle erfaringer om etikkbasert maktutøvelse i fengsel og gjennom dette ivareta 

profesjonell praksis. 
 

Delemne 6. Konflikthåndtering og fysisk maktanvendelse 
I tredje semester vil undervisningen i fysisk maktanvendelse fokusere på dynamisk tenkning 
rundt maktanvendelse. Aspiranten vil bli utfordret på å kunne stå i alle funksjoner i en 
celleaksjon. Etikk og konsekvenser av maktbruk både for innsatte og ansatte vil stå sentralt i 
undervisningen. Innholdet i delemnet bygger på gjennomgått teori og praksis i de foregående 
semestrene. Aspirantene skal videreutvikle sin evne til forståelse, forebygging, håndtering og 
utvikling av konflikter, samt tilføres kunnskaper om kriseforståelse og oppfølging knyttet 
sammen i et sikkerhetsmessig perspektiv. Aspirantene vil trenes i teknikker som virker 
dempende på konflikter, utageringer og aggressiv atferd. I undervisningen i fysisk 
maktanvendelse repeteres og videreføres de individuelle ferdighetene i aksjoner der flere 
tjenestemenn samhandler. All undervisning i delemnet skal også ses i sammenheng med andre 
emner i studiet.  
 
Kunnskaper: 
Aspiranten 
- kan vurdere maktanvendelse ut fra lovhjemmel og forskrifter 
- kan redegjøre for forskjellige metoder ved overmanning eller frigjøring 
- kjenner til grunnleggende prinsipper for etterarbeid i forbindelse med konfliktfylte 

hendelser i fengsel 
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Ferdigheter 
Aspiranten 
- kan forebygge situasjoner hvor bruk av fysisk makt og tvangsmidler kan bli nødvendig 
- kan inneha alle rollene i en celleaksjon 
- kan bruke balansebryting ved overmanning 
- kan anvende hensiktsmessig kommunikasjon i konfliktfylte situasjoner 
- kan risikovurdere ulike aksjonsformer med henblikk på egen, kollegers og innsattes 

sikkerhet, herunder bruk av hensiktsmessig verneutstyr  

Generell kompetanse 
Aspiranten 
- kan vise etisk forstand i forbindelse med bruk av fysisk makt og valg av tvangsmidler 
- har en dynamisk forståelse av maktanvendelse 
- kan utveksle erfaringer fra celleaksjoner for å bidra til bedre praksis 
- kan vurdere alternativ bruk av makt 
 
Arbeidskrav 
Gruppebasert fagnotat. Arbeidskravet godkjennes av veileder/faglærer i samarbeid med 
KRUS. 
Praktisk godkjenningsprøve i delemne 6, konflikthåndtering og fysisk maktanvendelse. 
 
Arbeidsformer 
I dette praktisk/teoretiske semestre vil veiledere fra KRUS følge opp aspirantene gjennom 
regionale fagsamlinger og oppgaveinnleveringer på ITL. 
 
Vurdering 
Skriftlig eksamen i sikkerhet (delemne 1-5) i slutten av semesteret (se s 14) 
 
Litteraturliste for emne 4, tredje semester  
(Totalt ca 590 sider)  
 
Gjøsund, Peik og Huseby, Roar (2009). To eller flere… basiskunnskaper i gruppepsykologi. 

Cappelen Damm AS, 3. utgave. Kap. 5-7 (62 sider). 
Hanoa, Kristin (2008) Vold og trusler mellom innsatte Oslo: KRUS rapport 1/2008 (125 sider. 
Også pensum i emne 5, fjerde semester) 
Nordhelle, G. (2007): Mekling – Konfliktforståelse og konflikthåndtering, Oslo, Gyldendal 
Norsk Forlag AS (kap 1 og 3, 24 sider) 
Nordhelle, G. (2008): Manipulasjon – Forståelse og håndtering, Oslo, Gyldendal Norsk 
Forlag AS (kap 2, 4 og 5, 47 sider). 
Nylehn B. og Støkken A. M. (red.) (2002). De profesjonelle. Universitetsforlaget. (ca. 100  

sider) 
 
Noen definisjoner: http://home.hio.no/~sissele/fag_samf/fag/med_sosiologi/makt/typer.htm 
 

Kriminalomsorgens strategi for faglig virksomhet (2004-2007)Oslo KSF, 
 Det Kongelige Justis- og politidepartement (23 sider) 
Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten Fornyings-  

og administrasjonsdepartementet (2007) (22 sider) 
S@mmen for fremtiden 2005-2008 Oslo KSF, Det Kongelige Justis- og  
 Politidepartementet (15 sider) 
Kriminalomsorgens arbeidsdrift – strategi for arbeidsdriften (2005-2008)  
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Oslo KSF, Justis og politidepartementet (11 sider) 
Retningslinjer for bruk av IKT/Internett i opplæringen for innsatte i kriminalomsorgen 

KSF Rundskriv 5/2009 (11 sider) 
Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Arbeids- og 

Inkluderingsdepartementet (2007) (20 sider) 
Vold og trusler på arbeidsplassen (2009) Arbeidstilsynets publikasjoner, direktoratet for 

Arbeidstilsynet (20 sider) 
 

Praksisveiledermanual, aspirantversjon (ca30 s.) 
 
Lokale regelverk, rutiner og diverse regelverk for opplæringsfengselet (ca 50 s.) 
Lokal krisehåndteringsplan for opplæringsfengselet (ca 30 s.) 
Lokale HMS-rutiner (elektronisk), basert på Kriminalomsorgens Internkontrollsystem (KIKS) 
(varierende antall sider) 
 
Supplerende litteratur: 

Grøvdal, Yngvil (2001): Sånn er det bare! En kvalitativ studie av fengselsbetjenters arbeid. 
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, skriftserie nr. 67/2001. Oslo: 
Unipub forlag (230 sider). 
Meek Hansen, Wilhelm (2001): Håndbok i krisehåndtering for kriminalomsorgen. Oslo: 
KRUS (79 sider) 
 

9.3 Emne 2 Straffegjennomføringsrett og 
andre juridiske emner – del 3 – 2 SP 

 
I dette semesteret vil det fokuseres på regelverket innen rehabilitering, utganger fra fengsel, 
arbeidet frem mot løslatelse og emner som gir grunnlag for arbeidet med å redusere fremtidig 
kriminalitet. Samspillet mellom teori og praksis er her viktig.  
 
Læringsmål for semesteret 
En fengselsbetjent må utvikle kunnskap og generell kompetanse om sin rolle som en del av 
samfunnets maktapparat, og arbeide innen de juridiske rammer for utøvelsen av denne makten 
i den hensikt å oppfylle kriminalomsorgens målsettinger. 
 
I tillegg til en videreføring fra forrige semester, vil det fokuseres på utganger fra fengsel, 
utslusingsprinsippet, normalitetsprinsippet, forvaltningssamarbeidet, arbeidet frem mot 
løslatelse, vilkår for prøveløslatelse, velferdsrett og kriminalomsorgens rus- og fagstrategi 

9.3 .1  Innhold i  semesteret  
I dette semesteret skal aspiranten fokusere på rehabilitering og gradvis overgang fra fengsel til 
full frihet og se dette i sammenheng med foregående semesters sikkerhetstenkning. 
Her må regelverket ses i sammenheng med andre emner som Etikk, Sikkerhet og Miljøarbeid. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten skal kjenne regelverket om: 
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- gjennomføring av straff i institusjon 
- gjennomføring av straff i sykehus 
- overføringer av innsatte 
- frigang 
- permisjon 
- straffavbrudd 
- løslatelse 
- straffegjennomføring med elektronisk kontroll  

 
Ferdigheter 
Aspiranten  

- skal ha teoretisk grunnlag for å kunne foreta relevante sikkerhetsvurderinger i samsvar 
med lovverket 

- kan bidra ved utarbeidelse av framtidsplan 
- kan bistå i forberedelser frem mot løslatelse 
- skal skriftlig og muntlig kunne identifisere og løse juridiske problemstillinger som 

oppstår under straffegjennomføring  
 
Generell kompetanse 
Aspiranten  

- har forståelse av sammenhengen mellom tiltak, utvikling og sikkerhetsvurdering 
- har grunnlag for å se samsvar og motsetninger i arbeidet for å nå kriminalomsorgens 

mål 
 
Arbeidsformer 
Det vil bli gitt oppgaver og innspill på læringsplattformen ITL, tilbakemeldinger og foredrag 
på samlinger.  
Aspiranten skal så langt dette er mulig, delta i arbeidet med utarbeiding av fremtidsplan og 
delta som observatør i ansvarsgruppemøte, samt gis forståelse for fremgangsmåten ved en 
russamtale. 
Det er ønskelig at aspiranten får delta i diskusjonen forut for beslutning om permisjon, 
løslatelse m.v. 
 
Litteraturliste 
(Nytt pensum dette semester ca 149 sider) 
 
Som referert for tidligere semestre. I tillegg følger: 
Retningslinjer til straffegjennomføringsloven fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale 
forvaltning 16.5.2002 med senere revisjoner (Straffegjennomføringspermen): 
Pkt. 3.8-3.9, 3.11-3.14, 3.18, 3.36, 3.38-3.39, 3.45-3.46 (59 sider)  
Stortingsmelding 37 (2007-2008). Straff som virker – mindre kriminalitet - tryggere samfunn. 

 Oslo: Justis- og politidepartementet (Kap.1, 8-10 og 14) (74 sider)  
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9.4 Emne 5: Mil jøarbeid og tilbakeføring – del 3 – 
6 SP 

 
Hovedfokus i dette semesteret er på delemne 4. Tilbakeføring. Aspirantene vil i semesteret 
også få undervisning og trening i bruk av ”Motiverende samtale (MI)”. 
 
Læringsmål i semesteret  
Aspirantene skal ha kunnskaper om hvordan innsatte kan få de rettigheter de har krav på i 
henhold til sosial- og helsetjenesteloven, samt forvatningsloven. Aspirantene skal utvikle 
kjennskap til kriminalomsorgens samarbeidspartnere og ha et bevisst forhold til 
kontaktbetjentens rolle i samarbeidet med andre etater og innsatte. 

9.4 .1  Innhold i  semesteret  
 
Delemne 2: Forståelse av endring og endringsprosesser hos innsatte 
Delemnet er i sin helhet beskrevet under kapittelet om første semester s 36. I dette semesteret 
skal aspirantene lære Motiverende samtale (MI). Gjennom bruk av MI kan fengselsbetjenten 
bidra til å skape et rom for refleksjon for innsatte, der han eller hun kan bli mer bevisst sine 
handlings- og tankemønster og ta stilling til eventuell endring 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 
- kjenner til metoden Motiverende samtale 
 
Ferdigheter 
Aspiranten  
- kan benytte utforskende teknikker i MI i en samtale 
 
Delemne 4: Tilbakeføring 
Hvordan straffen gjennomføres er av stor betydning for hvordan den domfelte vil finne sin 
plass i samfunnet etter at straffen er gjennomført. Tilbakeføringsgarantien krever en 
helhetsforståelse for prosessene fra dom via soning til løslatelse og et selvstendig 
kriminalitetsfritt liv. Dette skal følge fengselsbetjentens bevissthet under hele tiden innsatte 
oppholder seg i fengselet.  
 
Delemne 4. Tilbakeføring, behandler sentrale velferdsmessige lover og regler og hva som 
ligger bak disse (formål og begrunnelse). Dette er viktig kunnskap for fengselsbetjenten å 
kjenne til, for at domfelte skal sikres de rettigheter alle borgere har etter lovgivningen. 
Aspirantene skal videre kjenne bakgrunnen for NAV- reformen, organiseringen av NAV, og 
hvilke fordeler denne er ment å gi brukerne.  
Delemnet tar videre for seg fengselsbetjentens rolle i tilbakeføringsarbeidet. I følge St.meld. 
nr. 37 har tilbakeføringsarbeidet tre hovedaktører: Den straffedømte selv, Kriminalomsorgen 
og samarbeidende etater. Fengselsbetjenten, særlig i kontaktbetjentarbeidet, fungerer som 
bindeledd for de innsatte i tilbakeføringsarbeidet. Det er derfor viktig at aspiranten utvikler 
kunnskap og generell kompetanse om denne rollen.  
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Tilbakeføringsarbeidet skal skje i samhandling med innsatte, og brukerperspektivet står derfor 
i fokus. Aspirantene skal også få kunnskaper om bruk av individuell plan og formålet med 
den, og Kriminalomsorgens kartleggingsverktøy: ”Framtidsplan” i planleggingen av 
domfeltes tilbakeføring og kunne se dette i sammenheng. 
Progresjonssystemet i kriminalomsorgen er et viktig virkemiddel i tilbakeføringsarbeidet og i 
sikkerhetsarbeidet. Aspirantene skal i løpet av den tiden delemnet varer utvikle kunnskaper 
om progresjonstilbud til innsatte og ha god kjennskap til friomsorgens rolle i 
straffegjennomføringen. Aspirantene skal også utvikle kunnskaper om hvilke program 
innsatte har mulighet til å følge under soningen. Aspirantene skal utvikle evnen til å se 
betydningen av riktige tiltak overfor de ulike innsatte.  
Aspirantene vil i semesteret også besøke noen av Kriminalomsorgens samarbeidspartnere, 
samt delta sammen en erfaren betjent eller praksisveileder på et møte med innsatte, som er 
relevant i forhold til tilbakeføringsarbeidet. Dette står beskrevet som Arbeidskrav under 
kapittelet om eksamen s 15.  
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten  

- har kunnskap om innholdet i tilbakeføringsgarantien i henhold til Stortingsmelding 37 
(2007-2008). 

- kjenner til Kriminalomsorgens ulike samarbeidspartnere 
- har oversikt over lover og konvensjoner knyttet til norsk velferdspolitikk (bolig, rus, 

helsehjelp, skole. økonomi og arbeid) 
- har innsikt i innsattes og domfeltes behov for bistand 
- vet hvilke rettigheter og muligheter som følger av velferdslovgivningen og 

straffegjennomføringsloven 
- har god kunnskap om mulighetene den enkelte har for å kunne søke om individuell 

plan etter de ulike lover og se disse i sammenheng 
- har oversikt over de ulike aktørers ansvarsområder 
- kan skille mellom en fengselsbetjents ulike roller, og kjenner til kontaktbetjentansvar 

for å legge til rette for innsattes arbeid for en kriminalitetsfri tilværelse etter løslatelse 
- forstår betydningen av sin rolle som innsattes bindeledd overfor resten av fengselets 

aktuelle samarbeidspartnere innefor og utenfor fengselet  
 
Ferdigheter 
Aspiranten  

- kan veilede om rettigheter og muligheter for innsatte 
- finner frem i relevant lovverk og anvende dette 
- kan bistå innsatte i utarbeiding av søknader 
- bidra til samarbeid med andre forvaltningsenheter  
- kan henvise til rett instans 
- kan bruke ”Framtidsplan” som redskap i tilbakeføringsarbeidet 
- kan problematisere innsattes delansvar i kontaktbetjentarbeidet og ansvarliggjøre 

innsatte 
- kan drøfte kompleksiteten mellom omsorgs- og kontrolloppgaver.  

 
Generell kompetanse 
Aspiranten  

- er en ressurs i rehabiliteringsarbeidet frem mot løslatelse 
- har grunnlag for å anvende juss i praksis og teori ved for eksempel deltakelse i 

ansvarsgruppemøter og i veiledning av innsatte 
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- har god oversikt over K.O. samarbeidspartnere i tilbakeføringsarbeidet 
- har innsikt i kontaktbetjentens ulike roller og oppgaver, og kan utøve disse.  

 
Arbeidsformer 
Oppgaver i basisgruppe, framlegg og diskusjon i seminargrupper, veiledning og observasjon 
av mer erfaren betjent i fengsel, individuelt refleksjonsnotat, ekskursjon.  
 
Litteraturliste for emne 5, tredje semester  
 
Litteratur delemne 2: 
Barth, T og Näsholm, C (2007) Motiverende samtale. Endring på egne vilkår. Bergen: 
Fagbokforlaget (s.35-81, 147-165). 
 
Litteratur delemne 4 (ca.160 sider + lover som oppslagsverk): 
Dahl, K. (2009). Innføring i velferdsrett. KRUS: Interntrykk.(Kap 1, 4- 13) (95 sider) 
Hjellnes, S. (05.2009) Om noen glippsoner og muligheter ved løslatelse. I: Hobson, K. (red.).  
  Nsfk:s 512

th
 Research seminar,(44 – 49). Oslo: NSfK 

http://www.nsfk.org/Upload/files/seminarreports/researchsem_no51.pdf (5 sider) 
Stortingsmelding nr. 37 (2007-2008). Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere 
samfunn.  Oslo: Justis- og politidepartementet (Kap.1 og 14) (25 sider) 
Arbeidshefte fra NAV (2009): Interntrykk (37 sider) 
Lov- og regelverk: 
Folketrygdloven av (lov av 28. februar 1997 nr. 19) 
Lov om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) (lov av 13. desember 1991 nr. 81) 
Lov om sosiale tjenester i NAV (lov av 18. desember 2009 nr. 131) 
Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (lov av 16. juni 2006 nr. 20) 
Kommunehelsetjenesteloven (lov av 19. november 1982 nr. 66) 
Pasientrettighetsloven (lov av 2. juli 1999 nr. 63) 
Lov om helsepersonell (lov av 2. juli 1999 nr. 64) 
Spesialisthelsetjenesteloven (lov av 2. juli 1999 nr. 61) 
Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (lov av 2. juli 1999 nr. 62) 
Lov om grunnskole og videregående opplæringa (opplæringslova) (lov av 17. juli 1998 nr.) 
Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) (lov av 10. desember 2004 nr. 76) 
Kriminalomsorgens russtrategi (2008-2011) 
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10 Fjerde semester – et teorisemester på 
KRUS 

Fjerde semester er et semester der man skal videreutvikle kompetansen man har fått i de 
praktisk/teoretiske semestrene med mer teori. Teorien skal bygge på praktiske erfaringen og 
samtidig utdype det teoretiske forskningsbaserte grunnlaget. 
Hovedemnet i dette semesteret er Miljøarbeid og tilbakeføring. Emnet 
Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner vil få mer teoretisk påfyll i dette 
semesteret og avsluttes med eksamen. 
Delemnet Konflikthåndtering  og fysisk maktbruk vil også avsluttes i slutten av fjerde 
semester med en godkjenning for gjennomføring. 
Engelsk som er et nettbasert studium, avsluttes også på slutten av fjerde semester.  

10.1 Læringsmål for semesteret  
 
Aspirantene skal i løpet av fjerde semester utvikle videre kunnskaper om innsattes situasjon i 
fengselet og om fengselet som organisasjon. Dette for å kunne tilrettelegge miljøarbeidet, 
sikkerhetsarbeidet og tilbakeføringsarbeidet på best mulig måte. Kjennskap til symptomer på 
psykiske lidelser, selvskading og selvmord er sentralt i dette semesteret. Videre er kunnskap 
om voldsproblematikk, rusavhengighet og ADHD sentralt i dette semesteret i tillegg til 
ganisasjonsteori. Aspirantene skal oppøve evnen til å kunne reflektere over sin egen rolle og 
yrkesutøvelse ved hjelp av termer fra organisasjonsteorien. De skal videre kunne trekke etisk 
refleksjon inn i diskusjoner og drøftinger i denne sammenheng. I dette semesteret skal 
aspirantene knytte sammen kunnskaper fra andre emner og delemner og kunne utvise en mer 
helhetlig forståelse av fengsel som institusjon. De skal utvikle en generell kompetanse om 
fengsel som organisasjon med et straffegjennomføringsmandat og om fengselsbetjentrollen i 
den norske kriminalomsorgen. Aspirantene skal ved hjelp av teori kunne reflektere over erfart 
praksis i fengslene fra de praktisk/teoretiske semestrene.  

10.2 Semesterets innhold  
 
Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner del 4 – 3 SP 
Delemne 1 Juridisk metode 
Delemne 2 Forvaltningsrett 
Delemne 3 Personvern 
Delemne 4 Straffegjennomføringsrett 
Delemne 5 Strafferett 
Delemne 6 Straffeprosess 
Avsluttende eksamen 
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Miljøarbeid og tilbakeføring– del 4 – 26 SP 
Delemne 5 Psykiske lidelser, selvskading, selvmord, ADHD og rusavhengighet 
Delemne 6 Betjenten i fengselsorganisasjonen 
Delemne 7 Etikkbasert profesjonalitet i organisasjonen 
 

10.3 Emne 2: Straffegjennomføringsrett og 
andre juridiske emner -  del 4 – 3 SP 

 
For å utøve yrket som fengselsbetjent er det nødvendig å inneha grunnleggende kunnskaper 
om de rettslige rammene ved profesjonen. Aspirantene skal ha gode kunnskaper om norsk 
straffegjennomføring, og lære seg å løse rettslige problemstillinger som man møter i yrket 
som fengselsbetjent. 
 
Helhetstenkning, oppsummering og dybdegjennomgang av utvalgte, sentrale områder vil her 
være sentralt.  
 
Læringsmål i semesteret 
En fengselsbetjent må utvikle bevissthet om sin rolle som en del av samfunnets maktapparat, 
og arbeide innen de juridiske rammer for utøvelsen av denne makten i den hensikt å oppfylle 
kriminalomsorgens målsettinger. 
Aspiranten skal utvikle generell kompetanse om fengselsbetjentrollen som en del av 
samfunnets utøvende myndighet. Aspiranten skal også utvikle kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse i straffegjennomføringsrett og andre utvalgte juridiske emner, og ved 
dette kunne identifisere og finne løsninger på juridiske problemstillinger. Han/hun skal være 
en garantist for at rettssikkerheten ivaretas. En fengselsbetjent må kunne arbeide innenfor de 
juridiske rammer for utøvelsen av makt på samfunnets vegne - og innen disse rammene 
arbeide for å oppfylle kriminalomsorgens målsetninger. 
Målet dette semesteret er å forene teori og praksiserfaringer slik at dette gir en solid plattform 
for utøvelse av yrket. 

10 .3 .1  Innhold  i  semestere t  
Delemne 1 Juridisk metode 
Delemne 2 Forvaltningsrett 
Delemne 3 Personvern og menneskerettigheter 
Delemne 4 Straffegjennomføringsrett 
Delemne 5 Strafferett 
Delemne 6 Straffeprosess 
 
Delemne 1. Juridisk metode 
Emnet gir en innføring i juridisk metode, bruken av rettskilder og hvordan man går frem for å 
løse rettsspørsmål.  
Formålet er å føre aspirantene inn i juridisk tenkemåte, oppøve evnen til å identifisere 
juridiske problemstillinger og stille juridiske spørsmål, og til å tolke og anvende rettsregler. 
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Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 

- har god forståelse av ulike rettskilder og forholdet mellom dem 
- vet hvordan lover blir til 
- kjenner rettssystemets oppbygning 

 
Ferdigheter 
Aspiranten 

- kan identifisere juridiske problemstillinger 
- kjenner fremgangsmåten for å løse juridiske problemstillinger 
- kan finne frem i lover og annet regelverk 
- kan redegjøre for problemstillinger og løsninger både muntlig og skriftlig 

 
Generell kompetanse 
Aspiranten har forståelse for  

- maktfordelingsprinsippet  
- en fengselsbetjents rolle som utøvende myndighet 

 
Delemne 2. Forvaltningsrett 
Delemnet behandler alminnelige regler om forvaltningsorganer og deres oppgaver, 
kompetanse og saksbehandling på vegne av det offentlige. Forvaltningsrett handler om 
hvordan landet skal styres. Delemnet fokuserer på saksgang og rettssikkerhet innen 
kriminalomsorgen. 
 
Aspirantene skal ha kjennskap til reglene om forvaltning og offentlig saksbehandling. 
Aspirantene skal bli i stand til å identifisere problemer og bruke reglene i praksis.  
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 

- vet at all myndighetsutøvelse som innebærer inngripen i rettigheter og plikter for den 
enkelte krever hjemmel i lov (legalitetsprinsippet) 

- kjenner forvaltningsmessige prinsipper 
- kan generelle regler for saksbehandling 

 
Ferdigheter 
Aspiranten  

- kan anvende kunnskapen i praksis, og vise dette ved løsning av juridiske 
problemstillinger 

- kan veilede innsatte om saksgangen i forvaltningssaker 
 
Generell kompetanse 
Aspiranten 

- har forståelse av forvaltningens makt og begrensninger. 
- ser viktigheten av å ivareta individenes rettigheter 

 
Delemne 3. Personvern og menneskerettigheter 
Personvernreglene kan beskrives som det sett av regler som særlig tar sikte på beskyttelse av 
individet. Det er vanlig å avgrense personvernet til de regler som har som formål å beskytte 
den psykiske integritet. I sin videste betydning består personvernet av alle regler med dette 
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formål, også de regler som tar sikte på beskyttelse av den legemlige integritet. Her vil fokus 
være på psykisk integritet. 
For å belyse sammenhengen mellom psykisk og legemlig integritet tar dette delemnet også 
opp reglene om menneskerettigheter. 
Kriminalomsorgen skal ikke behandle personopplysninger i større utstrekning enn hva som er 
nødvendig for å oppfylle kriminalomsorgens formål. For de enkelte registrerte skal 
kriminalomsorgens behandling av personopplysninger utgjøre et så lite inngrep ovenfor 
enkeltmenneskers personverninteresser som praktisk, teknisk og økonomisk mulig. 
Som utøvere av makt på samfunnets vegne er det viktig at en fengselsbetjent er kjent med – 
og forholder seg til – de grunnleggende rettigheter og friheter som individer har overfor 
statens myndigheter og som følger av internasjonale overenskomster og praksis. Kunnskap 
om menneskerettigheter og de europeiske fengselsregler er derfor nødvendig for at 
fengselsansatte skal kunne ivareta rettssikkerheten for den enkelte. Minoritetsproblematikk og 
barns rettigheter bør belyses. Ut fra normalitetsprinsippet i Stortingsmelding nr. 37 (2007-
2008) bør kunnskap om regler i arbeidslivet være kjent, og da særlig med utgangspunkt i 
arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven. 

Delemnet tar også opp taushetsplikt, varslings-/meldings- og opplysningsplikt etter 
forvaltningsloven og særlover.  
 
Aspirantene skal som ansvarlige for arbeidet med innsatte og domfelte utvikle kunnskap og 
generell kompetanse om de regler som gjelder, og hvilke rettigheter og plikter den enkelte har 
etter lovverket. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 

- vet hvilke lover og regler som regulerer individets rettigheter og plikter 
- har kunnskap om ha menneskerettigheter er, og særlig om reglene mot tortur, 

nedverdigende behandling og diskriminering 
- forstår hensynene bak disse reglene 
- forstår rammene for taushetsplikt 
- kan behandle personopplysninger riktig 
- vet når varslings-/meldings- og opplysningsplikt inntreffer 
- kjenner reglene om krav til arbeidsmiljø m.v., særlig innen HMS (helse, miljø og 

sikkerhet) 
 
Ferdigheter 
Aspiranten  

- kan opptre som en rettssikkerhetsgarantist slik at individets rettigheter blir ivaretatt 
- kan motvirke ulovlig diskriminering 
- kan bidra til at normalitetsprinsippet legges til grunn så langt mulig i arbeidet frem 

mot løslatelse 
 
Generell kompetanse 
Aspiranten  

- har respekt for individets psykiske og legemlige integritet 
- har forståelse for menneskerettighetenes betydning for et demokratisk samfunn 
- har grunnlag for kriminalpolitiske diskusjoner både i og utenfor fengsel 
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Delemne 4. Straffegjennomføringsrett 
Delemnet gjør rede for de samfunnsoppgaver kriminalomsorgen skal løse og hvilke 
virkemidler den har til rådighet i endrings- og reintegreringsarbeidet med innsatte. Avtaler 
med kriminalomsorgens samarbeidspartnere skal gjennomgås. Delemnet gjør dessuten rede 
for kriminalomsorgens organisering.  
 
Aspirantene skal utvikle kunnskap og generell kompetanse om innsattes rettigheter og plikter 
etter straffegjennomføringsloven. Delemnet skal gjøre aspirantene i stand til å identifisere 
rettslige problemer og bruke reglene i praksis. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten  

- kjenner de ulike straffegjennomføringsformer og bakgrunnen for disse 
- vite hvilke regler som regulerer de ulike forhold som oppstår under 

straffegjennomføring  
- har kunnskap om reglene om tvang og kontrolltiltak 
- har kunnskap om utganger  
- har kunnskap om forberedelse frem mot løslatelse, herunder tverrfaglig samarbeid og 

framtidsplanlegging 
- har teoretisk grunnlag for å kunne foreta relevante sikkerhetsvurderinger i samsvar 

med lovverket 
 
Ferdigheter 
Aspiranten  

- kan sikre likhet og forutberegnelighet under straffegjennomføringen 
- kan veilede innsatte og domfelte om rettigheter og plikter etter lovverket 
- kan skriftlig og muntlig identifisere og løse juridiske problemstillinger som oppstår 

under straffegjennomføring  
- kan bidra til at kriminalomsorgens mål oppnås 

 
Generell kompetanse 
Aspiranten 

- kan på en strukturert måte orientere innsatte og andre om aktuelle regler og prinsipper, 
og bakgrunnen for disse 

- har grunnlag for å opptre som en rettsikkerhetsgarantist i forhold til innsatte og 
domfelte 

- kan opptre som kriminalomsorgens representant i forhold til omverdenen 
- har grunnlag for å delta i kriminalpolitiske debatter 

 
Delemne 5. Strafferett  
Strafferetten behandler reglene om forbrytelse og straff. Emnet gir en innføring i norsk 
strafferett og hvordan man resonnerer når man arbeider med strafferettslige spørsmål. 
Emnet tar for seg strafferettens oppbygning og gjør rede for noen av strafferettens 
grunnbegreper og enkelte straffebud. Den alminnelige strafferetten behandler vilkårene for å 
straff, og gir en innføring i de ulike reaksjonsvariantene i norsk strafferett. Den spesielle 
strafferetten behandler de enkelte straffebud. Emnet vil ta for seg enkelte utvalgte straffbare 
handlinger. 
 
Delemnet skal gi aspirantene forståelse av straffens formål og virkning. Videre skal aspiranten 
kjenne til straffbarhetsvilkårene og ulike straffereaksjoner.  I dette semester vil det fokuseres 
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på spesiell strafferett, noe som – kombinert med emnene Kriminalkunnskap og Sikkerhet – 
skal gi et bedre grunnlag for yrkesutøvelsen under straffegjennomføring.  
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 

- forstår at ingen kan dømmes uten etter lov, og at ingen kan straffes uten etter dom 
(legalitetsprinsippet) 

- vet hva som er straffens formål og virkninger av straffen 
- vet hva som er de grunnleggende vilkårene for å kunne ilegge straff 
- kjenner de ulike straffeformer 
- vet hvilke momenter som vektlegges ved straffeutmåling 
- kjenner de reglene som regulerer utvalgte områder innen spesiell strafferett 
- har en oversikt over hva straffeloven omfatter 

 
Ferdigheter 
Aspiranten  

- kan finne frem i lovverket 
- kan vurdere om en handling er straffbar eller ikke 
- kan muntlig og skriftlig ta stilling til juridiske problemstillinger innen strafferetten 
- kan bruke disse kunnskapene og ferdighetene som grunnlag for vurderinger under 

straffegjennomføringen 
 
Generell kompetanse 
Aspiranten  

- forstår strafferettens samfunnsmessige betydning 
- har grunnlag for kriminalpolitiske diskusjoner i og utenfor fengselet 
 

Delemne 6. Straffeprosess  
Delemnet for straffeprosessen er reglene om saksgangen av straffesaker for 
domstolene. Straffeprosessen omfatter reglene for hvordan straffbare handlinger skal 
etterforskes og hvordan saker om straff skal behandles. Emnet legger hovedvekten på 
sentrale straffeprosessuelle grunnbegreper, straffesakens aktører og gangen i en straffesak. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 

- vei hvilke saker som behandles etter straffeprosessloven  
- kjenner organisering og kompetanse hos domstoler og påtalemyndighet 
- kjenner til hovedprinsippene i straffeprosessen 
- kjenner til hensynene bak og reglene for bruk av tvangsmidler 
- kjenner saksgangen i en straffesak 
- ser fellestrekk og ulikheter mellom saker etter straffeprosessloven og saker etter 

forvaltningsloven 
 
Ferdigheter 
Aspiranten 

- kan muntlig og skriftlig redegjøre for sine kunnskaper 
- kan på en strukturert måte orientere innsatte og andre om aktuelle regler og prinsipper 
- tar hensyn til varetektsdømtes spesielle situasjon i sin yrkesutøvelse 
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Generell kompetanse 
Aspiranten 

- ser de ulike rollene til aktørene i justissektoren, og sammenhengen mellom dem 
- har en forståelse av egen rolle i lys av dette samspillet 

 
Eksamen 
Avsluttende eksamen gjennomføres i løpet av semesteret. Se s 14. 
 
Litteraturliste 
(nytt pensum ca. 216 sider – samlet pensum ca. 1108 sider) 
 

Generelt: Norges lover seneste utgave (Vanlig eller studentutgave). 
 
Juridisk metode 
Fra 1. semester: 
Slettan, S. og Øie, T. M. (2004). Forbrytelse og straff. Oslo: Universitetsforlaget. (kap. 5) (22 
sider) 
 
Forvaltningsrett 
Fra 1. semester: 
Storvik, B. L. (2003). Straffegjennomføring etter lov av 18. mai 2001 nr 21.  

Kristiansand S: Høyskoleforlaget. (kap. 2) (43 sider) 
 
Fra 3. semester: 
Andenæs, K. m.fl. (2003). Sosialrett. Oslo: Universitetsforlaget (s. 82-96) Kompendium (16 
sider) 
 
4. semester 
Veiledning om saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og straffegjennomføringsloven § 7 
(2001)(Straffegjennomføringspermen)(34 sider) 
 
Lover: 
Forvaltningsloven (lov av 10. februar 1967) 
Offentleglova (lov av 19.5.2006 nr. 16) 
Straffegjennomføringsloven (Lov av 18.5. 2001 nr 21) 
 
Personvern og menneskerettigheter 
Litteratur: 
Fra 1. semester: 
Arbeidsnotat fra Høgskolen i Buskerud nr. 56, kap. 1-4 og kap. 8 (Kompendium)(42 sider) 
Høstmælingen; Njål (2003). Internasjonale menneskerettigheter Universitetsforlaget. (kap 
8.1-8.1.2, 8.1.5.-8.2.8., 8.5.-8.5.8 og 8.5.12-8.6.19) (Kompendium)( 62 sider) 
Storvik, B. L. (2003). Straffegjennomføring etter lov av 18. mai 2001 nr 2 Kap. 2.7.7-2.7.11, 
side 56-65 (10 sider) 
 
 
 
Fra 2. semester: 
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.(Gyldendal forlag 2010) med 
kommentarer av Pettersen og Johansen: Kap. 1-4, 6-9, 12-13 og 17-19.(131 sider) 
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Supplerende litteratur: 
Administrasjons- og fornyingsdepartementet 2007: Retningslinjer for utarbeidelse av lokale 

varslingsrutiner i staten. (18 sider) 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2007: Varsling om kritikkverdige forhold på 

arbeidsplassen. (15 sider) 
 
Lover og regelverk: 
Arbeidsmiljøloven (lov av 17.6.2005 nr. 62) 
Diskrimineringsloven (lov av 3.6.2005 nr. 33) 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (lov av 20.6.2008 nr. 42) 
Forvaltningsloven (lov av 10.februar 1967) 
Menneskerettighetsloven (lov av 21.5.1999 nr. 30) 
Offentleglova (lov av 19.5.2006 nr. 16) 
Personopplysningsloven (lov av 14.4.2000 nr. 31) 
Straffegjennomføringsloven (lov av 18.5.2001 nr. 21) 
Straffeloven (lov av 22.mai 1902 nr. 10) 

Europeiske fengselsregler vedtatt av ministerkomiteen i Europarådet 12. februar 1987. 
Forskrift til offentleglova (fastsatt ved kongelig resolusjon 17.10.2008) 
Instruks 2: Alminnelig tjenesteinstruks for fengselsvesenets tjenestemenn 
Strategi for informasjonssikkerhet i Kriminalomsorgen 2010-2013  
Rundskriv G-111/2000 Om journalføring og registrering i KOMPIS KIA. 
 
Straffegjennomføringsrett 
Fra 1. semester: 
Storvik, B. L. (2003). Straffegjennomføring etter lov av 18. mai 2001 nr 21.  

Kristiansand S: Høyskoleforlaget.(Kap.1, 3-9) (209 sider) 
 
Fra 2. semester: 
Retningslinjer til straffegjennomføringsloven fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale 
forvaltning 16.5.2002 med senere revisjoner (Straffegjennomføringspermen): 
Pkt 1.1-3.4, 3.10, 3.15-3.17, 3.19-3.35, 3.37, 3.40-3.44, 4.1-4.8 og 6.1-6.17 (90 sider) 
 
Fra 3. semester: 
Retningslinjer til straffegjennomføringsloven fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale 
forvaltning 16.5.2002 med senere revisjoner (Straffegjennomføringspermen): 
Pkt. 3.8-3.9, 3.11-3.14, 3.18, 3.36, 3.38-3.39, 3.45-3.46 (59 sider)  
Stortingsmelding 37 (2007-2008). Straff som virker – mindre kriminalitet - tryggere samfunn. 

 Oslo: Justis- og politidepartementet (Kap.1, 8-10 og 14) (74 sider)  
 
4. semester 
Storvik, B. L. (2003). Straffegjennomføring etter lov av 18. mai 2001 nr 21.  
Kristiansand S: Høyskoleforlaget (Kap. 10-11) (37 sider) 

 
Supplerende litteratur: 
Eskeland, S. (2001). Rettssikkerhet og fengselsmessige hensyn i den nye 

straffegjennomføringsloven. I: JussBuss (red.), Tvers igjennom lov til seier. Oslo: 
Unipax (Kompendium) (13 sider) 

Moderniseringsdepartementet 2005: Etiske retningslinjer for statstjenesten. (22 sider) 
Yrkesetiske retningslinjer for Kriminalomsorgen (Straffegjennomføringspermen) (7 sider) 
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Lov og regelverk: 
Straffegjennomføringsloven. (lov av 18. mai 2001 nr. 21) 
 
Forskrift til straffegjennomføringsloven fastsatt ved kongelig resolusjon 22.2.2002 
Retningslinjer til straffegjennomføringsloven fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale 
forvaltning 16.5.2002 med senere revisjoner. 
Retningslinjer til straffegjennomføring med elektronisk  
kontroll av 4. mars 2009 (revidert 1. mars 2010).  
Retningslinjer om gjennomføring av forvaring 
 
Strategi for faglig virksomhet i kriminalomsorgen 2004-2008 
Europeiske fengselsregler vedtatt av ministerkomiteen i Europarådet 12. februar 1987. 
 
Strafferett 
Fra 1. semester: 
Slettan, S. og Øie, T. M. (2004). Forbrytelse og straff, Universitetsforlaget. (Kap. 1-5, 8- 

12, 14) (73 sider)  
Hauge, R. (1996). Straffens begrunnelse. Oslo: Universitetsforlaget (kap. 1.2) (13 sider) 
 
4. semester 
Slettan, S. og Øie, T. M. (2004). Forbrytelse og straff, Universitetsforlaget. (Kap.  

17-26, 31, 35-44) (138 sider)  
Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) Om lov om straff kap 6-10 og 14-16 (Kompendium) (44 sider) 
 
Lov- og regelverk: 
Straffeloven. Almindelig borgerlig straffelov (lov av 22. mai 1902 nr 10) 
Lov om straff (straffeloven) (lov av 20. mai 2005 nr. 28) ikrafttreden 2012? 
Menneskerettighetsloven (lov av 21.5.1999 nr. 30) med vekt på Den internasjonale 
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter 
 
Straffeprosess 
Fra 1. semester: 
Slettan, S. og Øie, T. M. (2004). Forbrytelse og straff, Universitetsforlaget. (Kap. 45-47)(48 
sider) 
 
Lov:  
Straffeprosessloven (lov av 22. mai 1981 nr. 25). 
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10.4 Emne 4 Sikkerhet -  del 4 - 1 SP 
 
Delemne 6. Konflikthåndtering og fysisk maktanvendelse 
I fjerde semester er kommunikasjon, samhandling, dynamisk tenkning og fleksibilitet i 
forhold til maktanvendelse og konflikthåndtering utgangspunkt for undervisningen. 
Aspirantene skal gjennom praktisk situasjonstrening i makttrappas forskjellige nivåer få 
ferdigheter i å stå i konfliktfulle situasjoner. Aspirantene skal gis anledning å reflektere rundt 
sin og andres opptreden i forbindelse med konflikter. Undervisningen legges opp som 
forelesninger, gruppeoppgaver og kortere kurs der aspirantene forventes å kunne reflektere og 
diskutere forskjellige løsninger av situasjoner. Aspirantene får teoretisk opplæring og praktisk 
trening i bruk av CS-gass.  
 
Kunnskaper: 
Aspiranten  
- har kunnskap om sikkerhetsmessige aspekter ved dynamisk tenkning og fleksibilitet  
- forstår betydningen av kollegialitet og profesjonalitet i forbindelse med bruk av makt 
- har kunnskap om adekvate treningsmetoder for å vedlikeholde teknikkutførelsen  
- forstår hvilke situasjoner som kan utløse bruk av CS-gass og masseaksjoner 

Ferdigheter 
Aspiranten  
- kan bruke ulike metoder for å dempe konflikter 
- kan bruke de ulike teknikkene for frigjøring og overmanning som et repertoar i 

forbindelse med fysisk maktanvendelse 

Generell kompetanse: 
Aspiranten 
- kan vurdere konsekvenser av sine taktiske valg  
- kan reflektere rundt effekten av tjenestemenns forskjellige metoder for 

vedlikeholdstrening  
- forstår konsekvensene av maktbruk i forbindelse med konflikter på forskjellige nivåer 

Arbeidskrav:  
Praktiske og teoretiske gruppeoppgaver om konflikt i øvingsavdeling. 
CS-gass 
Massetjeneste 
Deltakelse ved gjennomføring av narkotika-aksjon 
 
Litteraturliste 
(Totalt 88 sider)  
Busk, Terje (2003). Håndbok i bruk av CS-gass. Oslo: KRUS (25 sider). 
Skogvoll, Vidar et al (2003). Håndbok i massetjeneste. Oslo: KRUS (34 sider) 
Stenshol, Kristin (2006): Hvordan forstå og møte konflikter i fengselshverdagen, i Larsen, E. 
(red.): Fengselet som endringsarena. Bok for fengselsbetjenter. KRUS håndbok 3/2006 (29 
sider). 
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10.5 Emne 5: Mil jøarbeid og tilbakeføring – del 
4 – 26 SP 

 
I dette semesteret blir aspirantene presentert for tre delemner som tar for seg temaer knyttet til 
det å være en profesjonell fengselsbetjent, og knyttet til problemer mange innsatte lever med. 
Disse er: 
Delemne 5: Psykiske lidelser, selvskading og selvmord, ADHD og rusavhengighet 
Delemne 6: Betjenten i organisasjonen 
Delemne 7: Etikkbasert profesjonalitet i organisasjonen 
 
Det første delemnet som det settes fokus på i dette semesteret, er delemne 5. Psykiske lidelser, 
selvskading og selvmord, ADHD og rusavhengighet. For å kunne drive profesjonelt miljø- og 
tilbakeføringsarbeid må fengselsbetjenten ha et minimum av kjennskap til innsattes 
livssituasjon og fysiske og psykiske helse. Alt miljøarbeid skal skje med utgangspunkt i 
innsattes ønsker og behov. Ved en behovskartlegging av innsatte kan det være av avgjørende 
betydning for innsattes oppfølging under soningen, at fengselsbetjenten kan identifisere 
symptomer på om innsatte sliter med psykiske lidelser eller selvmordstanker. 
Fengselsbetjenten må ha kunnskaper om hvordan man skal møte mennesker som sliter. Det 
samme gjelder ved tilrettelegging av hverdagen for innsatte med ADHD, og tilrettelegging for 
endring hos de som soner for rus eller voldskriminalitet. 

De neste delemnene i dette semesteret er delemne 6 og 7, henholdsvis: Betjentrollen i 
fengselsorganisasjonen og Etikkbasert profesjonalitet i organisasjonen. Fengselsbetjenten skal 
ivareta mange oppgaver i fengselet og skal balansere ulike roller som synes vanskelig å forene 
i løpet av en arbeidsdag. Gjennom kjennskap til organisasjonsteori skal aspirantene bli bedre 
rustet til å identifisere hva det er i organisasjonen som påvirker den profesjonelle 
yrkesutøvelse, miljøarbeidet, ivaretakelsen av sikkerheten, og tilbakeføringsarbeidet i positiv 
eller negativ retning. I denne sammenheng er bevisstheten rundt at man jobber i en maktbasert 
organisasjon, i en rolle der man står i et asymmetrisk maktforhold til innsatte særlig viktig.  

I dette semesteret er den avsluttende eksamen for emnet. Aspirantene får avsatt en del tid til å 
jobbe med fordypningsoppgave i valgfri gruppe, og fagnotat i minigruppe. På slutten av 
semesteret skal aspirantene opp i muntlig eksamen for hele emnet. 

Ettersom dette er det siste semesteret i studieløpet kreves det at aspirantene kan se 
sammenhenger mellom de ulike emner og delemner, og evner å trekke inn viktige momenter 
fra andre emner der det synes relevant i fagnotatet og i diskusjoner og gruppearbeid. 
 
Læringsmål for semesteret 
Aspirantene skal i dette semesteret få kunnskaper om symptomer på om innsatte sliter med 
psykiske lidelser eller selvmordstanker, og få kunnskaper om hvordan man skal møte innsatte 
i denne situasjonen på best mulig måte. Videre skal aspiranten få kunnskaper om hvordan 
man kan tilrettelegge hverdagen for innsatte med ADHD, og hvordan en kan jobbe med 
endring hos de som soner for rus- eller volds- kriminalitet. Aspirantene skal få forståelse for 
at kunnskapen om innsattes livssituasjon og dom, kan knyttes til kunnskaper fra delemne 1, 
Miljøarbeid som metode i fengsel og delemne 2, Forståelse av endring og endringsprosesser, 
og bidra til at de tiltak som iverksettes overfor den enkelte innsatte er individuelt tilpasset 
dennes behov. Kunnskaper om innsattes rettigheter (delemne 4 Tilbakeføring), er også 
relevant i denne sammenheng. 
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Aspirantene skal videre få kunnskaper om ulike variabler i fengselsorganisasjonen som 
påvirker betjenten og dennes daglige yrkesutøvelse, og kunne reflektere rundt sin egen rolle 
ved hjelp av organisasjonsteori. Aspirantene skal også utvikle en god forståelse for at 
betjentens profesjonalitet må bygge på etisk refleksjon, faglig kunnskap og evnen til å forvalte 
systemets makt på en forsvarlig måte i dette semesteret.  

10 .5 .1  Innhold  i  semesteret  

Delemne 5. Psykiske lidelser, selvskading og selvmord, ADHD og rusavhengighet. 

 Mange innsatte lever med psykiske lidelser av ulik art, mange har også tanker om selvmord 
og selvskading. Et fengselsopphold kan i en slik situasjon oppleves som særlig belastende. 
Det er vesentlig at fengselsbetjenter kjenner igjen signaler om psykiske lidelser og 
selvskadende handlinger for å kunne iverksette nødvendige tiltak for å forhindre skade, og for 
å kunne kontakte og samarbeide med fagpersonell for profesjonell oppfølging av innsatte 
under soningen. 

Mange innsatte har også ADHD. Fengselsbetjenten skal kunne kjenne igjen symptomer på 
ADHD for å kunne tilrettelegge miljøarbeidet for innsatte med denne diagnosen best mulig, 
og/ eller for eventuelt å kunne informere innsatte om muligheter for videre utredning.   

Rusavhengighet er en realitet for mange innsatte. I arbeidet med innsatte, som har et 
rusproblem, er det viktig at fengselsbetjenten vet hva rusavhengighet innebærer både 
fysiologisk og sosialt. I delemne 5 vil de sosiale aspektene ved rusavhengigheten bli belyst. 
Aspirantene skal lære om ”Russamtalen” og ”Fellesskapet som metode”, for å kunne 
tilrettelegge for endring av denne gruppa innsatte på mest mulig hensiktsmessig måte. 

Det er mange innsatte som soner en dom for bruk av vold i norske fengsler. Aspirantene skal 
ha kjennskap til hvordan man jobber med endringsarbeid opp mot denne gruppen lovbrytere. 
Det sosiale liv i fengslet skal utformes slik at vi kan oppnå et helhetlig og sammenhengende 
læringsmiljø hvor problemløsning, mestring og endring står sentralt. Gjennom strukturert 
miljøarbeid vil avdelingen være en arena for vekst og læring. Samhandling og aktiviteter i 
fellesskapet vil gjøre gjennomføringen av straffen mindre belastende.  

Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 

- har kunnskap om selvskadende handlinger, selvmord og selvmordsforsøk 
- har kjennskap til psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser: Depresjon, angst, 

psykoser, dyssosial personlighetsforstyrrelse,  
- kjenner til symptomer på ADHD 
- har innsikt i konsekvenser av rusmisbruk for enkeltindividet 
- har kjennskap til det særegne ved handlings- og tankemønster hos menn som utøver 

vold mot kvinner 
- har kjennskap til metode for samtale om rus: ”Russamtalen”.  

Ferdigheter 
Aspiranten 

- gjenkjenner symptomer på depresjon, angst og psykose 
- gjenkjenner symptomer på ADHD 
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- gjenkjenner risikofaktorer, og kan forebygge selvmord og selvskading 
- kan iverksette tiltak som kan forebygge skade ved psykiske lidelser og selvskadende 

handlinger 
 
Delemne 6: Betjenten i fengselsorganisasjonen 
Ved å tilegne seg spesifikke teorier om fengslets oppbygging og utforming, skal aspirantene 
gis en forståelse av fengselet som organisasjon. Aspiranten skal få en forståelse av hvordan 
organisasjonens oppbygning og utforming kan påvirke yrkesutøvelsen som betjent. 
Aspiranten skal også berøre tema ledelse, da betjenten i mange situasjoner står i en situasjon 
der han eller hun må lede andre, både innsatte og ansatte.  
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten  

- kjenner til spesifikke teorier om fengslets oppbygging og variasjoner 
- har forståelse av fengselet som organisasjon i et systemteorietisk perspektiv 
- har kjennskap til motstandsstrategier for endring  
- har kunnskap om fengselsbetjenten som leder 
 

Ferdigheter 
Aspiranten   

- kan analysere fengsel som organisasjon 
 
Delemne 7. Etikkbasert profesjonalitet i organisasjonen 
Med bakgrunn i de fire delemnene i Etikk og profesjonalitet fra første semesteret og basert på 
innhold fra andre og tredje semesteret, rettes det i fjerde semesteret fokus mot etikkbasert 
profesjonalitet i organisasjonen. Etisk refleksjon i en profesjonell fengselshverdag skal bidra 
til å kunne anvende kunnskap fra forskjellige emner i en helhetlig vurdering. Betjenten blir 
utfordret i sin maktbaserte rolle når organisasjonen forventer en profesjonell håndtering av 
spenningen mellom endrings- og sikkerhetsarbeid ut fra gitte organisatoriske rammer. 
Målet er at aspiranten får en god forståelse for at betjentens profesjonalitet må bygge på etisk 
refleksjon, faglig kunnskap og evnen til å forvalte systemets makt på en forsvarlig måte. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Aspiranten 
- har en helhetlig forståelse for håndtering av sikkerhet og rehabilitering i et perspektiv av 

nærhet og distanse til innsatte, og med grunnlag i balansert maktbruk. 
- har innsikt i betydningen av organisatoriske rammer for en profesjonell yrkesutøvelse. 

Ferdigheter 
Aspiranten 
- kan reflektere over utfordringene i en profesjonell samhandling mellom innsatte og 

ansatte. 
- kan komme fram til sikkerhetsmessig forsvarlige fengselsfaglige valg ut fra gitte 

organisatoriske rammer. 

Generell kompetanse 
Aspiranten 
- har innsikt i den profesjonelle betjentens generelle faglige og organisatoriske utfordringer. 
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- har evne til å se utfordringene med utgangspunkt i sikkerhet, tilbakeføringsgarantien og 
forvaltningssamarbeidet.  

 
Eksamen 
Se s 14. 
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Øvrige obligatoriske fag og krav 
Ekskursjon 
En uke i løpet av høstsemesteret besøker aspirantene kriminalomsorgen og samarbeidsetater i 
Norge eller kriminalomsorgen i England. 
 
Engelsk – 1 SP 
Det er et krav at aspirantene setter seg inn i engelsk for fengselsbetjenter. Pensum består av en 
artikkelsamling som lages av KRUS og en fengselsfaglig ordbok med ord og uttrykk på 
engelsk. 
Engelsk – avsluttende godkjenningsprøve 
 
Eksamen: Se side 14 
 
Andre krav: Fysisk funksjonstest må bestås før utdelt vitnemål, jfr. www.fengselsskolen.no  
 
 
 
 
 
 


