Retningslinjer for sentralt opptak i NF
for arrangører av kvalifiserende kurs
•

For hvert kvalifiserende kurs, foretrekker NF å få opplyst og forholde seg til én ansvarlig
kontaktperson hos arrangøren.

•

Arrangøren mottar NF-søknadsskjema og loggbok fra kandidaten, og kontrollerer at disse
er komplette og tilfredsstiller opptakskrav. Kandidater som ikke tilfredsstiller arrangørens
krav og derfor ikke videresendes, må få en direkte tilbakemelding fra arrangør om dette.

•

Arrangøren videresender løpende tilfredsstillende søknader til NF for behandling.
Arrangøren står fritt til å komme med en egen innstilling om opptak til komiteen, men må
samtidig være klar over at innsendt dokumentasjon vil legges til grunn. Arrangøren skal
følge opp den direkte kontakten med sine kurskandidater, samt informere om at søknaden
er sendt til NF for vurdering.

•

Dersom NF finner søknaden mangelfull eller ber om ytterligere informasjon fra kandidat,
vil sekretariatet kontakte arrangøren, som så har ansvar for å innhente dette. Utvidet
behandlingstid må påregnes.

•

Arrangøren må påregne opptil 4 ukers ordinær behandlingstid hos NF, og er selv ansvarlig
for å sikre at kandidatene får tilfredsstillende tid mellom NFs tilbakemelding og kursstart.
Søknader kan, for kandidatens og arrangørens egen risiko, sendes inn til behandling også
tettere opp til kursstart, men NF kan ikke garantere søknadsbehandling på under 4 uker.

•

Kandidater som godkjennes for opptak vil få tilsendt et personlig prekvalifiseringsbevis
fra NF, med kopi til arrangøren. NF skal spesifisere at godkjenningen kun gjelder sentralt
opptak, og at alle spørsmål om opptak på ønsket kurs tas direkte med arrangøren.
Kandidater som ikke godkjennes for opptak skal få en personlig tilbakemelding fra NF om
dette, med kopi til arrangøren.

•

Kandidater har også mulighet for å søke opptak direkte til NF. Ved eventuell godkjenning
vil kandidaten få utstedt et prekvalifiseringsbevis. Det er arrangørens ansvar å kontrollere
at alle kursdeltakere er forhåndsgodkjente for opptak.

•

Ordinært opptak til veilederkurs foretas av arrangøren, 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 assistentpraksis ihht krav
o Vurderingsskjema fra veilederkurs
o Loggbok
o Eventuell annen dokumentasjon arrangøren har ansett relevant for opptak
Dokumentasjonskravet gjelder også ved ikke-bestått veilederkurs. Arrangøren sender selv
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 NF-styret.
•

I tilfeller hvor kandidaten IKKE følger ordinært utdanningsløp 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.
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