Forsøksordning med lokalt opptak
til veilederkurs i 2017
NF-styret foretok i 2016 en evaluering av dagens ordning med sentralt opptak til
instruktørkurs. 8 arrangører bidro med sine tilbakemeldinger, og saken ble presentert på
rådsmøtet i november. Følgende justeringer er innført som en forsøksordning i 2017:

OPPTAK METODEKURS:
• NF gjennomfører samordnet opptak for metodekursene, basert på søknadsskjema og
loggbok. Arrangøren mottar søknad og loggbok, kvalitetssikrer og videreformidler til NF.
• I særtilfeller hvor NF ikke måtte ha kapasitet til å foreta opptak i tide, eller det tilkommer
kvalifiserte søkere tett opptil kursstart, kan arrangøren foreta et midlertidig opptak av
vedkommende. Arrangøren må samtidig sende inn dokumentasjon på at deltakeren
tilfredsstiller opptakskravene til NF, og disse vil vurderes av komiteen i etterkant av kurset.
OPPTAK VEILEDERKURS:
• Ordinært opptak til veilederkursene gjennomføres av arrangørene, så fremt kandidaten har
gått ordinært utdanningsløp i NF-stigen. Arrangøren sender inn kopi av følgende
dokumentasjon til NF etter gjennomført kurs:
o Søknadsskjema
o Vurderingsskjema fra metodekurs
o Vurderingsskjema fra praksis i hht krav
o Vurderingsskjema fra veilederkurs
o Loggbok
o Eventuelt annen dokumentasjon arrangøren har ansett som relevant for opptak av
kandidaten

Dokumenteringskravet gjelder også ved ikke-bestått veilederkurs. Arrangøren må selv
sende vurderingsskjema / kursbevis til kandidaten. NF vurderer den samlede
dokumentasjonen, registrerer instruktøren i databasen og sender ut instruktørkort. Arrangør
/ kandidat har rett til å påklage avgjørelsen, og en eventuell klage vil behandles av NFstyret.
• NB: I tilfeller hvor kandidat IKKE følger ordinært utdanningsforløp i henhold til
standarden, dvs. dersom kandidaten ber om fritak fra krav om praksis eller metodekurs, har
ventet mer enn 3 år mellom metodekurs og veilederkurs, eller andre særtilfeller, skal
dokumentasjonen sendes inn til NF for godkjenning FØR opptak til veilederkurset.
Kandidaten har også mulighet for å søke opptak til uspesifisert kurs direkte til NF.
Justeringene av sentralt opptak innføres som en forsøksordning for 2017. NF-styret kommer
til å følge tett på alle arrangører og opptak for å vurdere om ordningen fungerer etter hensikt,
eller om fullt sentralt opptak bør videreføres.
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