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1 Innledning
Rammeplanen for fengselsbetjentutdanningen er gitt av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) i
medhold av § 37 i forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften).
Fengselsbetjentutdanningen ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) er akkreditert
etter lov om universitet og høgskoler (UH-loven). Utdanningen er toårig og gir 120
studiepoeng. Den fører fram til graden Høgskolekandidat i straffegjennomføring.
Utdanningen kvalifiserer til arbeid som fengselsbetjent i den norske kriminalomsorgen.
Rammeplanen setter standard for utdanningen, viser til omfang og innhold, mål for hva
utdanningen skal kvalifisere til, arbeidsformer og vurderinger. Rammeplanen skal være
retningsgivende for studieplanen.

2 Kriminalomsorgens mål, verdier o g prioriteringer
Fengselsbetjentutdanningen skal reflektere kriminalomsorgens mål og verdier. Disse er
nedfelt i straffegjennomføringsloven og Kriminalomsorgens virksomhetsstrategi.
I tillegg skal fengselsbetjentutdanningen reflektere samfunnsmessige utviklingstrekk og
overordnede føringer, gjennom de prioriteringer som gis av Kriminalomsorgsdirektoratet.

3 Om fengselsbetjentutdanningen
Fengselsbetjenter skal utføre 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.
Det skal gis tilbud om gjenopprettende prosess under straffegjennomføringen.
Ved varetektsfengsling skal kriminalomsorgen legge forholdene til rette for å avhjelpe
negative virkninger av isolasjon.
Fengselsbetjentutdanningen skal kjennetegnes av et nært forhold mellom teori og praksis.
Utdanningen skal kvalifisere kandidatene til å jobbe med alle typer innsatte og domfelte, ved
alle typer fengsler og friomsorgskontor. Utdanningen skal kjennetegnes ved et nært samspill
mellom politiske føringer, nasjonalt og internasjonalt lovverk, samfunnsmessige
sammenhenger og den vitenskapelige og erfaringsbaserte kompetansen som finnes nasjonalt
og internasjonalt når det gjelder straffegjennomføring og rehabilitering.
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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 ansatte i fengsler og
friomsorgskontor 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.
Dette krever både individuell kompetanse hos betjenten og evne til planlegging og
samhandling med kollegaer og andre yrkesgrupper. Samarbeidet skal iflg. strgjfl. § 4 ”bidra til
en samordnet innsats for å dekke domfelte og innsattes behov”.
For å sikre en god tilbakeføring av domfelte må fengselsbetjentene på et tidlig tidspunkt
kunne legge til rette for en hensiktsmessig progresjon i samarbeid med domfelte selv og andre
samarbeidspartnere både i og utenfor kriminalomsorgen.
Aspirantene skal tilegne seg kompetanse om hele straffegjennomføringskjeden for å kunne
ivareta domfelte og yte god kriminalomsorg på ethvert tidspunkt av soningen. Kunnskap om
friomsorgskontorenes arbeid og straffegjennomføringsformer er en forutsetning for en god,
sømløs samhandling i kriminalomsorgen.
Fengselsbetjentene vil over tid møte nye utfordringer som stiller endrede krav til betjentenes
kompetanse. Utdanningen skal forberede aspirantene på slike utfordringer.
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4 Studieprogrammets

organisering

Fengselsbetjentutdanningen
skal gjennomføresover to år, f ordelt over fire semestre.
Hovedemnenesikkerhet,miljøarbeidog tilbakeføringskal væregjennomgående
i alle
semestre.
I f ørstesemesterskal aspirantenetilegnesegen grunnleggendeinnføring i yrket og en
praktisk og teoretiskplattform for videre studier i et opplærings
fengsel.Mot sluttenav
semesteretvil aspirantenebli introdusert til praksisog sommertjeneste
i et opplæringsfengsel.
Andre og tredje semestergjennomføresi et opplæringsfengsel
og er bådepraktiskog teoretisk
rettet. Aspiranteneskal tilegne segen grundiginnføring i fengselsbetjentens
ulike
tjenestefunksjoner
. Hovedemneter sikkerhet.Etter tredjesemesterskal det gjennomføres
sommertjeneste
i et opplæringsfengsel.
I f jerde semesterskal aspirantenvidereutviklesin kompetansegjennomteoretiskog praktisk
undervisningog veiledning.Undervisningenskal byggevidere på aspirantenes
erfaring fra
opplæringsfengslene
gjennomtilegnelseav praktiskeferdigheterog forskningsbasert
kunnskap.Hovedemneti dettesemestereter miljøarbeid og tilbakeføring.

5 Innhold

i studieprogrammet

Studieprogrammet
er delt i nn i fem overlappendeemner,fordelt på følgendemåte:
Introduksjonmed vitenskapsteori
Emne1: Kriminalkunnskap
Emne2: Straffegjennomføringsrett
og andrejuri diskeemner
Emne3: Etikk og profesjonalitet
Emne4: Sikkerhet
Emne5: Miljøarbeid og tilbakeføring

1 SP
7 SP
15 SP
8 SP
52 SP
37 SP

Emne 1: Kriminalkunnskap
Delemne1 Straffensbegrunnelser
Delemne2 Hva kjennetegnerde domfelte?
Delemne3 Dagenskriminalitetsbildeog aktuell kriminalpolitikk
Emne 2: Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner
Delemne1 Juridisk metode
Delemne2 Forvaltningsrett
Delemne3 Rettssikkerhet,menneskerettigheter
og personvern
Delemne4 Straffegjennomføringsrett
Delemne5 Strafferett
Delemne6 Straffeprosess
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Emne 3: Etikk og profesjonalitet
Delemne1 Kriminalomsorgensverdigrunnlagog menneskerettigheter
Delemne2 Moralfilosofi
Delemne3 Kulturforståelse
Delemne4 Profesjonellmaktutøvelseog profesjoneltsamarbe
id
Emne 4: Sikkerhet
Delemne1 Føringerfor sikkerhetsarbeidet
Delemne2 Praktisksikkerhetsarbeid
Delemne3 Kartleggingog dokumentasjoni sikkerhetsarbeid
Delemne4 Kommunikasjonog konflikthåndtering
Delemne5 Fysiskmaktanvendelse
Delemne6 Etiskeføringer for sikkerhetsarbeidet

Emne 5: Miljøarbeid og tilbakeføring
Delemne1 Miljøarbeid som metodei fengsel
Delemne2 Forståelseav endringog endringsprosesser
hosinnsatte
Delemne3 Avhjelping av skadevirkningerved isolasjon
Delemne4 Tilbakeføring
Delemne5 Psykiskelidelser,selvskadingog selvmord,ADHD , vold og
rusavhengighet
Delemne6 Profesjonaliteti betjentrollen
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6 Studieprogrammets

læringsutbytte

Utdanningenskal tilretteleggesslik at aspirantenekan tilegnesegkunnskaper,ferdigheterog
generellkompetansesom er nødvendigefor å utføreen tilfredsstillendetjenestesom
fengselsbetjenti samsvarmed kriminalomsorgensmål, verdierog menneskesyn.
Oppdatert
f orsknings- og erfaringsbasertkunnskapskal ligge til grunnfor alt arbeidi kriminalomsorgen.
Forståelseav vitenskapeligarbeidsmetode
og utvikling av kritisk holdning skal væreet mål
underutdanningen.
Planlagt læringsutbytte for studieprogrammet
Kunnskaper:
Aspiranten
har kunnskapom kriminalomsorgenssamfunnsoppgave,
verdigrunnlagog
menneskesyn
kjennergjeldendejustispolitiskeføringer
har kunnskapom straffensformål og konsekvenser
kjennertil kriminalomsorgenshistorie,hvem de straffedømteer og kriminalpolitikk
har kunnskap om de ulike aktørenei forvaltningssamarbei
det og relevante lover,
forskrifter og avtaler
har kunnskapom hele straffegjennomføringskjeden,
herunderulike former for
straffegjennomføringsformer
i samfunnet
har kunnskapom det ansvarmenneskersom forvalter makt over andremenneskerhar
kjennertil forskningsteori- og metode.
kjennertil forsknings- og utviklingsarbeidinnenforkriminalomsorgen
har kunnskapom skadevirkningerav fengsling
har kunnskapom hvordanverdensanskuelse
og livserfaring pregermenneskersmåteå
tenkeog handlepå
har inngående kunnskapom sikkerhet
har grunnleggendekunnskapom konflikthåndtering
har grunnlagskompetanse
til å oppdateresin kunnskapinnenforkriminalomsorgsfeltet
Ferdigheter:
Aspirantenkan
ivaretavaretektsinnsattes
og domfeltesrettigheter
vise et helhetlig syn på varetektsinnsatte
og domfelteog ha respektfor vedkommendes
integritet
anvendefaglig kunnskapi praktiskesituasjonerog begrunnehandlingsvalgene
reflektereover egenpraksisog er i standtil å ta veiledning
oppdageproblemstillingerog knytte sammenutfordringenemedteori og drøftinger
utføre en korrekt og forsvarlig sikkerhetstjenestepå alle nivåer når det gjelder
risikovurdering,planleggingog gjennomføring
leggetil rettefor en straffegjennomføringsomfremmertilbakeføringtil samfunnet
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legge til rette for at varetektsinnsatteog domfelte i minst mulig grad påføres
isolasjonsskader
planleggeog gjennomføreframtidsplanarbeidsammenmeddomfelte
lese forskningsrapporterog anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra
forsknings- og utviklingsarbeidi yrkesutøvelsen
veiledevaretektsinnsatteog domfeltei personlige,rettsligeog sosialespørsmål
ivareta interessenetil varetektsinnsatte og domfelte med ulik etnisk, religiøs og
kulturell bakgrunn
utføregenereltmiljøarbeidog lede rehabiliterendevirksomhet
medvirketil domfeltesprogresjoni straffegjennomføringen
utføresaksbehandling
og andreadministrativeoppgaver
samarbeidemedandreetater
Generell kompetanse:
Aspiranten
er i standtil å avdekkeetiskeog faglige utfordringer
har kompetansetil å delta i utviklingsarbeid,prosjekterog lignende i sektoren,også
tverrfaglig
kan relaterepraktisk yrkesutøvelseog problemstillingertil aktuell teori, bådeskriftlig
og muntlig
kan forholde seg konstruktivt kritisk til krimi nalomsorgensvirkemidler og være
mottakeligfor forandringerbådefaglig og personlig
kan planleggeog gjennomføretiltak som fremmer sikkerhet for samfunn,ansatteog
domfelte
kan setteseginn i og planleggeendringsprosesser
sammenmed domfelte
kan planleggeog gjennomføresamarbeidsprosesser
medandreetater

7 Arbeidsformer
Generelt
I den teoretiskedelenav studietvil det væresentraltå gjenskapedenkontekstenkunnskapen
senereskal anvendesi fordi opplæringenikke kan skje uten å sedet som en del av samspilleti
de reelle læringssituasjonene.
Aspirantenesulike erfaringerfra praksisfelteter viktige
læreforutsetninger
bådei den praktisk/teoretiskedelenav studietog i denteoretiske.
Utdanningenskal organiseresgjennomarbeidsformersom forelesninger,individuelle studier,
seminargruppeaktiviteter,
basisgruppearbeid,
simuleringer/øvelser
og praktisk tjenestei
fengselsavdelingog friomsorgskontor.Den praktiskeopplæringenskal integreresi den
teoretiskeundervisningengjennomhele utdanninge
n.
Det skal leggestil rette for læringssituasjoner
der aspirantenefår prøveut sin kompetanseog
få mulighettil å byggeopp egnekunnskaper,ferdigheterog generellkompetanse.I den
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praktiskeopplæringenvil aspirantenebli fulgt opp bådeav praksisveilederei
opplæringsfengslene
og undervisningspersonale
fra KRUS.
Sentrale prinsipper
Et studieprogramsomleggervekt på sammenhengen
mellom teori og praksisog der
praksiser et vesentligelementi utdanningen.
En opplæringsmodellsom baserersegpå at problemløsningog drøfting i gruppehar
betydningfor relevantyrkeskvalifisering
Et subjekt– subjektforhold (nærhetog åpenhet)mellom lærere/veiledere
og aspiranter
En forventningom at aspirantenebrukerlærernesomveiledereog samarbeidspartnere
Et lærerpersonale
somer tverrfaglig sammensattog somkan relateresin undervisningtil
praktiskyrkesutøvelsei fengsel
En lærerrollesomfokusererpå bådeforsknings- og erfaringsbasertkompetanse
En lærerrollesomgår fra å fokuserepå læreratferdog formidling til aspirantfokuseringog
veiledning
En godkjenningsordningder aspirantenevurderesi tjenstligeforhold gjennomhele
utdanningsforløpet
Praksis i studiene
Aspiranteneskal gjennomføreto semestrei spesieltutvalgteopplæringsfengsler.
Praksissemestren
e skal organiseresmeden blandingav studierog teoridager, veiledetpraksis
og selvstendigtjenestei avdeling.Aspiranteneblir fordelt i gruppersom styresav en
aspirantlederi hvert opplæringsfengsel
og alle har egnepraksisveiledere.
Det skal avlegges
arbeidskravog eksameneri løpet av disseto semestrene.
Emnetsom har hovedfokuser
“ sikkerhet”.

8 Vurderinger

av aspiranten

Alle aspirantersombegynnersin utdanningpå KRUS blir tilsatt på KRUS i en toårig prøvetid
som offentlig tjenestemann.
Det innebærerat man i løpet av prøvetidenkan bli sagtopp
dersommanikke tilfredsstiller alle nødvendigeformelle krav. Det skal gjennomføres
formelle vurderingerav aspiranteni alle emnerog obligatoriskefag. Det blir ogsåforetatten
vurderingav aspirantenes
egnethetgjennomhelestudiet.
Utdanningenstyresav UH-loven med unntaksom er forankreti egenforskrift, f orskrift om
aspiranteri kriminalomsorgen,f orskrift om eksameni fengselsbetjentutdanningen
og l ov om
statenstjenestemennmv.
Aspirantenemå beståalle eksamenereller innlevertearbeideri løpetav studiet.De gis
veiledninggjennomhele utdanningsforløpeti kriterienefor faglig vurderingog vurderingav
skikkethet.
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Karakterskala
Det skal 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 Fysisk maktanvendelse brukes karakterene bestått/ikke bestått. I
vurderingen av tjenstlige forhold brukes karakterene 1, 2 og 3, der 1 er beste og 3 er svakeste
karakter.

9 Vitnemål
Vitnemål tildeles aspiranter som har fullført utdanningen med bestått resultat. I dette ligger at
de har bestått alle eksamener, har oppfylt alle arbeidskrav og er skikket til tjeneste i
kriminalomsorgen. Vurderingsformene skal være varierte og gi grunnlag for å vurdere
aspirantens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse.
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