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Aktiv kriminalomsorg  
– tryggere samfunn Fengselsbetjentutdanningen



Fengselsbetjentutdanningen er en to-årig 

profesjonsutdanning på høyskolenivå som gir deg 

120 studiepoeng og tittelen «Høgskolekandidat i 

straffegjennomføring». Jobben som fengselsbetjent 

stiller store krav til personlig egnethet og 

modenhet, og innebærer myndighetsutøvelse og 

makt over mennesker i en vanskelig situasjon. 

Samtidig kreves det grunnleggende gode 

holdninger og verdier, samt ha troen på at 

mennesker kan forandre sitt handlingsmønster.

Aspirantstillingene blir utlyst i midten av juni og 

søknadsfrist er i slutten av august. De 500 best 

kvalifiserte søkerne blir innkalt til en opptaksdag 

som inneholder en skriftlig prøve, fysisk funksjons-

test og intervju/samtale. Første semester starter i 

januar, og gjennomføres ved skolens lokaler. 

Andre og tredje semester er praktisk-teoretiske 

semestre og gjennomføres i et av våre mange 

opplærings fengsler fordelt over hele Norge. Fjerde 

og avsluttende semester gjennomføres ved skolens 

lokaler. Etter fullført og bestått fengselsbetjent-

utdanning følger pliktår med garantert jobb i 

kriminalomsorgen. 

  

• Lønn under hele utdanningen

• 120 studiepoeng ved fullført og bestått 

utdanning

• En viktig og meningsfull jobb

• Kombinasjon av praksis og teori

• Gode treningsmuligheter

• Varierte arbeidsoppgaver

• En utfordrende arbeidshverdag

• Godt arbeidsmiljø

• Undervisning i etikk og profesjonalitet, 

juridiske emner, sikkerhet, kommunikasjon, 

fysisk maktanvendelse og miljøarbeid.

• Gode muligheter for videreutdanning innen 

blant annet sikkerhet, kommunikasjon og 

rusforebygging 

Kvalifiserte søkere må:
• Være fylt 20 år i søknadsåret

• Ha generell studiekompetanse (GENS) 

Unntak: søkere som 25 år eller eldre i 
søknadsåret må som et minimumskrav ha 
fagene norsk, engelsk og samfunnsfag på 
tilsvarende nivå GENS.

• Ha førerkort klasse B

• Ikke ha noe å utsette på sin vandel

• Ha en god psykisk og fysisk helse, og må 

bestå en fysisk funksjonstest på opptaksdag

• Ha en personlig egnethet og modenhet 

som gjør søkeren kvalifisert til tjeneste i 

kriminalomsorgen

www.fengselsbetjent.no

Med ansvar for et 
tryggere samfunn

Hva kan vi tilby deg? Opptakskrav


