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Veiviseren for praksis er ment å være til hjelp, slik at studenter, praksislærere og skoleledere ved
universitetsskolene, samt faglærere ved ILP, får aktuell informasjon samlet på ett sted. Veiviseren er
ingen oppskrift, har ikke alle svar og det er sikkert noe som mangler. Vi ønsker den skal være et
nyttig redskap for god praksisopplæring.
Målet er at studentene skal få en praksisopplæring som gir god forberedelse til læreryrket og at de
skal sikres en enhetlig praksis, uavhengig av hvilke lærerutdannere de møter. Veiviseren justeres
årlig.
Mål for praksisdelen av studiet
Våre studenter er framtidige kollegaer! Ved å ta imot studenter, får skolen anledning til å være med
på å påvirke utdanninga av framtidas lærere. Studentene kommer fra et universitet som har som
ambisjon å undervise i det nyeste av pedagogikk og didaktikk og på grunnlag av forskningsbasert
kunnskap.
Veiviser for praksis er utarbeidet av koordinatoren for Universitetsskoleprosjektet i Tromsø, Kristin
Skaalvik, i samarbeid med praksiskonsulenten, skoleledere og praksislærere ved universitetsskolene
og faglærere i profesjonsfaget ved ILP.
“Praksisdelen av studiet har som mål at studentene skal utvikle sin profesjonskunnskap gjennom å
prøve og bearbeide egne faglige og didaktiske kunnskaper. Gjennom studieforløpet skal det stilles
stadig større krav til studentene.
«Praksis skal være en integrert del av alle fagstudier. Det forutsetter et nært samarbeid mellom
studenter, faglærere, praksislærere og ledelsen ved praksisskolene om planlegging, gjennomføring og
evaluering av praksis.
Praksisskolen skal være en læringsarena for organiserte praksisperioder, men også for utprøving av
spesielle undervisningsopplegg utenom praksisperiodene. Praksisskoler skal være en arena for
studentenes arbeid i forbindelse med FoU-arbeid og mastergradsarbeid. Dessuten skal studentene
kunne delta aktivt i skole-hjem-samarbeid ved praksisskolen.
Praksisskolen/praksislærer skal gjennom sin veiledning og oppfølging bidra til utvikling av
studentenes yrkesfaglige kompetanse i samarbeid med faglærerne ved universitetet. Krav til
studentenes kvalifikasjoner i praktisk-pedagogisk arbeid, og evne til refleksjon i tilknytning til dette,
skal ha tydelig progresjon fra den ene praksisperioden til den neste. Det legges til rette for
tverrfaglige møtesteder i for- og etterkant av hver praksisperiode, det vil si hvert år i studiet.»
(Sitat fra Studieplan for integrert mastergradsprogram for lærerutdanning 1.-7. og 5.-10.trinn)
Intensjonen med Veiviser for praksis er at den skal bidra til å sikre
FORUTSIGBARHET – FELLESEIE – FELLES FORPLIKTELSE
for praksisopplæring med høy kvalitet i alle ledd.
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FORVENTNINGER
Det følgende er oppsummering av dialogmøter høsten 2011 med lærere ved universitetsskolene om
forventninger og roller i praksisopplæringen.
Forventninger til studenter i praksis
Universitetsskolene ønsker seg engasjerte studenter som deltar, utforsker og har som mål å bli gode,
profesjonelle lærere. De må gjerne bidra med nye impulser til skolen. Studentene må vise forståelse
for den rollen de går inn i. Når de er i praksis er de på jobb, og må opptre høflig og vennlig, være
høvelig kledt, møte presis, passe på egen språkbruk og vise respekt for og følge skolens regler. De bør
møte forberedt ved å ha søkt opp informasjon om skolen på forhånd. Studentene må ha nødvendig
fagkompetanse for fagene de skal undervise i, men også være forberedt på å undervise i fag de ikke
har i studiet. De må være deltakende, stille spørsmål, vise engasjement og være åpen for å ta imot
veiledning. Det forventes at de har klare mål for hva de vil lære i praksis. For skolen er det viktig at
studentene engasjerer seg i alle elevene, også de som de møter utenom undervisningen, og de som
får spesialundervisning utenfor klassen. I praksis skal studentene gå inn i hele lærerrollens
kompleksitet.
Lærerne ved universitetsskolene/praksisskolene ønsker å være gode rollemodeller og har uttalt:
Vi som er praksislærere skal gi studentene rom til å vokse seg inn i rollen som lærer. Studentene skal
behandles med respekt; som kollegaer. De skal kjenne seg velkommen. Vi skal vise skolens
“virkelighet” på en profesjonell måte, være godt forberedt i egen undervisning, være tydelige voksne
og positive klasseledere. Det er viktig at vi behersker både fagene og det sosiale samspillet, og at vi er
engasjerte i jobben vår. Vi må vise at vi bygger vår virksomhet på læreplanverket og lover og
forskrifter for grunnskolen. Gjennom hjelpsomhet, være imøtekommende og løsningsorienterte skal
alle skolens lærere bidra til god praksisopplæring. Alle skal vise profesjonalitet i hele sin
yrkesutøvelse. Alle skal vise yrkesstolthet og gleden ved å være lærere.
PRAKSIS SKAL PREGES AV KVALITET, RESPEKT OG VELVILJE!

Revidert 1.8.2015.
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Forkortelser





UiT - Universitetet i Tromsø
HSL-fak - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og pedagogikk
ILP - Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
USPiT - Universitetsskoleprosjektet i Tromsø

Besøksadresse

Mellomvegen 110, 9037 Tromsø

Telefon, sentralbord UiT

77 64 40 00

Instituttleder ved ILP

Odd Arne Thunberg

Leder for Senter for Fremragende
lærerutdanning (ProTed)

Hilde Sollid

Studieledere ved ILP

Henning M. Sollid for IMA-LU 1.-7. trinn i Tromsø
og Harstad
Ove Drageset for IMA-LU 5.-10. trinn i Tromsø
Kristin Skaalvik
Telefon jobb: 77 64 62 43
Mobiltelefon: 456 63 789
E-post adresse: Kristin.skaalvik@uit.no
Kontor: Mellomvegen 110, C.211
Åse Karlshaugen
Telefon jobb: 77 76 03 16
Mobiltelefon: 412 88 306
E-post adresse: ase.karlshaugen@uit.no
Konto: Mellomvegen 110, C.216
Frank Otto Olsen
Telefon jobb: 776 46530
Mobiltelefon: 482 24 914
E-post adresse: frank.o.olsen@uit.no
Kontor: Mellomvegen 110, A.203
Om Universitetsskoleprosjektet i Tromsø:
http://www.uit.no/ilp/Universitetsskoleprosjektet

Koordinator for
Universitetsskoleprosjektet i Tromsø

Praksiskonsulent for IMA-LU 1.-7. og
5.-10. trinn

Refusjonskrav sendes til

Informasjon på internett.
På www.uio.no/proted finnes
filmsnutter om bacheloroppgaven og
om universitetsskoler

Om praksis:
http://www.uit.no/ilp/praksis
Om ProTed/Senter for fremragende
lærerutdanning:
http://www.uio.no/proted

Dokumenter vedrørende praksisopplæringen skal sendes til:
Praksiskonsulent Åse Karlshaugen
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Mellomvegen 110
9037 Tromsø
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Tromsø kommune

Universitetsskoleprosjektet
i Tromsø

FOR UNIVERSITETSSKOLEPROSJEKTET I TROMSØ, FASE II

Avtalen er inngått mellom Tromsø kommune og UiT Norges Arktiske universitet (UiT) for perioden
1. januar 2014 til 31. desember 2017.
Den foreliggende avtalen er en videreføring av den partnerskapsavtalen som ble underskrevet 17.
oktober 2011.

I Innhold
Bakgrunn og formål
Universitetsskoleprosjektet er etablert for å styrke samarbeidet om den femårige integrerte
lærerutdanningen for grunnskolen som gis ved UiT Norges arktiske universitet (UiT). Universitetet og
kommunen har i fellesskap ansvar for prosjektet, og skal på sine respektive områder arbeide for at
prosjektet kan gjennomføres. Målet er å videreutvikle et tett samarbeid mellom kommunen,
universitetet og skoler med sikte på utvikling av kvalitet i undervisningen og praksis i skole og
lærerutdanning, for å styrke elevenes opplæring.
Ordninga med universitetsskoler skal styrke integrasjonen mellom lærerutdanningen og skolen. Den
skal bidra til å sikre at studentene gjennomfører praksis med høy kvalitet som er godt kvalitetssikret,
at det gjennomføres forsknings- og utviklingsprosjekter hvor studenter, forskere og skoleansatte
deltar, og at det innenfor samarbeidet skal legges til rette for kompetanseheving i skolene.
Status som universitetsskole tildeles et utvalg skoler i Tromsø kommune, og krever at en skole har
kvalifisert seg i henhold til fastsatte kriterier. Prosjektets styringsgruppe fastsetter hvilke kriterier
som skal brukes og hvilke skoler som skal gis status som universitetsskole.
Prosjektet er plassert ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Det skal årlig utarbeides en
rapport om arbeidet i prosjektet.
Hovedsatsningsområder for Universitetsskoleprosjektet, fase II
Videreføre prosjektets første fase, som et samarbeid mellom Tromsø kommune og UiT Norges
arktiske universitet ved å:
o Medvirke til å utvikle og synliggjøre Tromsø som en innovativ utdanningsby
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o

o
o
o
o
o

Videreføre et forpliktende samarbeid mellom Tromsø kommune og UiT Norges arktiske
universitet som bidrar til kvalitetsutvikling i grunnskolen og gjør universitetsskolene til
utdanningsinstitusjoner i praksis
Utvikle og prøve ut nye former for samarbeid mellom grunnskoler og utdanningsinstitusjoner
i høyere utdanning
Utvikle svar på praksisutfordringer gjennom utprøving av ulike former for praksis
Bidra til at universitetsskolene utvikler seg som profesjonelle praksisskoler
Videreutvikle forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til grunnskoler som også inkluderer
studentene som medforskere
Bidra til kunnskapsutvikling om kvalitet i praksisopplæringen

II Organisering
Tromsø kommune og UiT Norges arktiske universitet har gjennom sine respektive roller et felles
ansvar for at prosjektet gjennomføres i henhold til de rammer som er trukket opp. Universitetet har
et særlig ansvar for koordinering og daglig drift gjennom en prosjektlederstilling som partnerne
finansierer i fellesskap. Overordnete beslutninger tas av styringsgruppa. Andre fora i prosjektet
etableres etter behov med tilslutning fra styringsgruppa.
Styringsgruppe
Styringsgruppa har det overordnete ansvaret for prosjektet, og skal være et dialogforum for
universitetsskoleprosjektets samarbeidspartnere der det tas prinsipielle avgjørelser. Styringsgruppa
skal ha minst ett møte hvert semester. Gruppa kan invitere andre til å delta på sine møter.
Prosjektleder har sekretærfunksjon og ansvar for å kalle inn til og forberede saker i samarbeid med
lederen av styringsgruppa.
Styringsgruppas ansvar og oppgaver:
- Overordnet strategisk ansvar for prosjektet, og skal sikre at mål, oppgaver og progresjon
ivaretas
- Sikre en klar ansvarsfordeling mellom universitetet og kommunen, og reforhandle aktuelle
avtaler
- Utvikle en plan for prosjektperioden, foreta årlig godkjenning av aktivitetsplaner, avgi
rapport og videreutvikle planer for prosjektet
- Utforme avtale med universitetsskoler, avgjøre lengden på avtaleperioder, antallet
universitetsskoler, utvalgskriterier og utvalgsprosess.
- Ta initiativ til tiltak for å skaffe økonomiske midler til prosjekter. Eventuelle midler til ulike
delprosjekter fordeles av styringsgruppa
Styringsgruppas sammensetning:
 Dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL), leder
 Instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)
 Leder for Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed)
 Praksiskonsulent ved ILP
 Kommunaldirektør, Byrådsavdeling for Utdanning
 Politisk utnevnt representant
 Skolefaglig rådgiver ved Byrådsavdelingen for Utdanning
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Representant for USPiT sitt rektorforum
Representant for studentene

Prosjektlederen er sekretær for styringsgruppa.
Informasjon
Prosjektlederen inviterer arbeidstakerorganisasjonene til informasjon om prosjektet en gang per
semester

Dato og underskrift

_________________
Tromsø kommune
v/Anna Amdal Fyhn
Byråd for utdanning

____________________________
UiT Norges arktiske universitet
v/ Sonni Olsen
Dekan HSL-fak
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SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING
INTEGRERT MASTER I LÆRERUTDANNING (IMA-LU) 1.-7. OG 5.-10.
TRINN

Avtale inngått mellom UiT Norges arktiske universitet/Institutt for lærerutdanning og
pedagogikk (UiT/ILP) og
___________________________________________
Praksisskole/universitetsskole i Tromsø kommune

For universitetsskoler gjelder avtalen i perioden 1.januar 2014 til 31. desember 2017.

Avtalen bygger på:
 Øvingslæreravtalen av 2002, revidert 2005
 Partnerskapsavtale mellom Tromsø kommune og UiT - Norges arktiske universitet om
Universitetsskoleprosjektet fase I og II
 Gjeldende Studieplan for IMA-LU - integrert masterprogram for lærerutdanning 1.-7.trinn og
5.-7.trinn
 Forskrift om skikkethet i lærerutdanningene

Tromsø den ………………

Tromsø den ………….............

………………………………………
Instituttleder UiT/ILP

……………………………………………..
Rektor

9

Formål
UiT/ILP og praksisskolene samarbeider om styrket integrasjon mellom teori og praksis. Det må derfor
være tette samarbeidsformer og gode rutiner for stadig bedre koordinering mellom de to
læringsarenaene. Samarbeidet må i større grad omfatte utveksling av kunnskap og lærerkrefter.
Praksislærere bør i større grad inn i undervisning på campus, og faglærere og forskere ved ILP må
oftere bidra i skolens virksomhet. Studentene skal utfordres til å reflektere over og bruke teoretisk
kunnskap i lærerarbeidet.

Målsetting
Praksisopplæringen skal være en integrert del av IMA-LU ved UiT/ILP, holde høy kvalitet og bidra til
utvikling av studentenes faglige, didaktiske og relasjonelle kompetanse samtidig som den legger til
rette for ledelseskompetanse og utviklings- og endringskompetanse.
Avtalen skal avklare roller og ansvar for partene i praksissamarbeidet.

Universitetsskoleprosjektet
Universitetsskoleprosjektet i Tromsø (USPiT) er et samarbeid mellom UiT/ILP og Tromsø kommune
som skal bidra til at nye og bedre samarbeidsformer utvikles, forsknings- og utviklingsarbeid styrkes,
og arenaer for erfaringsutveksling og spredning sikres.

ILP sitt ansvar for samarbeidet med praksisskolene
ILP skal
 hvert år å arrangere innføringskurs for nye praksislærere og nye skoleledere
 gjennomføre dialog- og samarbeidsmøter for praksislærere i forkant og etterkant av praksis
 arrangere årlige samarbeidsmøter med skoleledere ved praksisskoler
 legge til rette og motivere for hospitering og FoU-arbeid i og sammen med praksisskoler
 legge til rette for at nye faglærere blir koblet til en erfaren i praksissamarbeidet
 presentere praksissamarbeidet på sin hjemmeside
 ha en sentral rolle i forbindelse med vurdering, særlig ved fare for stryk, og når det gjelder
skikkethetsvurdering av studenter
Tillegg for USPiT
1. støtte og utvikle profesjonell praksisopplæring med høy kvalitet
2. støtte og utvikle praksisnære FoU-prosjekter
3. tilby universitetsskolene skolebaserte kurs og foredrag
4. tilby etter- og videreutdanning for universitetsskolenes lærere
5. delta på informasjonsmøter for skolens personale og foreldre om USPiT og
aktuelle FoU-prosjekter
6. delta på samarbeidsmøter for universitetsskolenes skoleledere
7. delta på møter i universitetsskolenes praksisforum
8. legge til rette for formidling av aksjonslæringsprosjekter
Faglærerne ved ILP skal
 ivareta god kompetanseflyt mellom ILP og praksisskolene
 trekke praksiserfaringer inn i teoriundervisningen
 gjennomføre praksisoppfølging i samarbeid med praksiskonsulenten og praksislærere
 delta på samarbeidsmøter mellom ILP og praksisskolene
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utveksle fagplaner med praksislærere
invitere praksislærere inn i undervisning på campus
gjøre bruk av muligheter for hospitering og praksisnære FoU-arbeider
være oppdatert vedrørende reformer i skoleverket
være i dialog med praksislærere i forbindelse med vurdering av bestått/ikke bestått praksis
Tillegg for USPiT
1. invitere universitetsskoler og praksislærere til samarbeid om FoU-prosjekter
2. utvikle praksisnære FoU-prosjekter med relevans for universitetsskoler og Tromsø
kommune
3. gjennomføre praksisoppfølging i henhold til «Veiviser i praksis»

PRAKSISSKOLENE og USPIT sitt ansvar for samarbeidet med ILP
Rektors ansvar
 samarbeide med ILP om tilsetting av praksislærere og sette seg inn i gjeldende
tilsettingsvilkår
 legge gode rammer for praksisopplæringen, ha ansvar for organisering og samkjøring av
praksis på skolen og så langt det er mulig utvikle teamorganisering av praksisopplæringen
 sørge for at praksislærere deltar på samarbeidsmøter og dialogmøter på ILP
 sørge for at studentene får tilstrekkelig tid til undervisning og veiledning i henhold til
Øvingslæreravtalen av 2005
 ha samtaletime (rektortime) med studentene om skolens pedagogiske utviklingsarbeid,
skolen som organisasjon, taushetsplikt m.m. jfr. «Veiviser for praksis»
 bidra ved vurdering av studenter, særlig når det gjelder fare for stryk ved midtveisvurdering
og avsluttende vurdering og i forbindelse med skikkethetsvurdering
 delta på faste årlige samarbeidsmøter på ILP
 legge til rette for at skolen tar imot faglærere og studenter i hospitering fra ILP, FoU-arbeid,
bachelor- og mastergradsarbeid
 omtale seg selv og praksisskolen som en del av lærerutdanningen og markedsføre denne
positivt
 presentere skolen som praksisskole for ILP på egen hjemmeside

Tillegg for rektor ved USPiT
1. universitetsskolene har et spesielt ansvar for at ILP sitt behov for praksislærere
til IMA-LU 1.-7. og 5.-10 dekkes
2. lærere med veilederutdanning og videreutdanning i aktuelle fag bør kunne være
praksislærere
3. arbeide for at USPiT involverer hele skolens personale
4. delta i samarbeidsfora for utvikling av profesjonell praksisopplæring og bidra til
kvalitetsutvikling av denne
5. i særlig grad legge til rette for at skolen tar imot ILP sine faglærere og studenter i
hospitering, FoU-arbeid, bachelor- og mastergradsarbeid
6. gjennomføre minimum to årlige møter i skolens praksisforum
7. bidra til spredning av informasjon om USPiT
8. legge til rette for kompetanseheving for lærere ved egen skole
9. gi lærerutdanningen årlig oppdatert informasjon om personalets kompetanse i
fag og veiledning
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10. følge retningslinjene for USPiT, beskrevet i “Veiviser for praksis”
Praksislærernes ansvar
 gjennomføre praksisopplæring henhold til Studieplanens emneplaner for praksis, i samarbeid
med praksiskonsulenten og faglærere ved ILP
 sikre at studentene får praksisopplæring i fag i samsvar med den avtalen som er gjort med
ILP
 omtale seg selv som lærerutdannere i praksis og markedsføre lærerutdanningen positivt
 delta på ILP sine praksismøter og dialogseminar
 delta på innføringskurs for nye praksislærere ved ILP
 søke å tilegne seg videreutdanning i veiledning i samsvar med de krav som stilles
 utveksle fagplaner med universitetslærere
 bidra i undervisning ved ILP når/hvis det er ønskelig og mulig
 tidlig, gjerne ved midtveisvurdering, ta kontakt med ILP ved bekymring angående studenters
profesjonsfaglige egnethet, skikkethet eller fare for stryk i praksis
Tillegg for praksislærere ved USPiT
1. følge retningslinjene for USPiT, beskrevet i “Veiviser for praksis”
2. samarbeide med lærerutdanningen om utvikling av profesjonell praksis med høy
kvalitet
3. delta i skolens praksisforum
4. delta på ILP sine praksismøter og dialogseminarer
5. i særlig grad bidra i å legge til rette for studentenes prosjekter, bacheloroppgaver og
mastergradsarbeider

Andre samarbeidssaker
Det kan gjøres avtaler om egne samarbeidsprosjekt utover dette mellom den enkelte praksisskole og
UiT/ILP

Vedlegg: Skoleavtale med oversikt over praksislærere og praksisuker
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Bakgrunn og formål
Universitetsskoleprosjektet er etablert for å styrke samarbeidet om den femårige integrerte
lærerutdanningen for grunnskolen som gis ved UiT - Norges arktiske universitet. Universitetet og
kommunen har i fellesskap ansvar for prosjektet, og skal på sine respektive områder arbeide for at
prosjektet kan gjennomføres. Målet er å videreutvikle et tett samarbeid mellom kommunen,
universitetet og skoler med sikte på utvikling av kvalitet i undervisningen og praksis i skole og
lærerutdanning, for å styrke elevenes opplæring.
Ordninga med universitetsskoler skal styrke integrasjonen mellom lærerutdanningen og skolen. Den
skal bidra til å sikre at studentene gjennomfører praksis med høy kvalitet som er godt kvalitetssikret,
at det gjennomføres forsknings- og utviklingsprosjekter hvor studenter, forskere og skoleansatte
deltar, og at det innenfor samarbeidet skal legges til rette for kompetanseheving i skolene.
Status som universitetsskole tildeles et utvalg skoler i Tromsø kommune, og krever at en skole har
kvalifisert seg i henhold til fastsatte kriterier. Prosjektets styringsgruppe fastsetter hvilke kriterier
som skal brukes og hvilke skoler som skal gis status som universitetsskole.
Prosjektet er plassert ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Det skal årlig utarbeides en
rapport om arbeidet i prosjektet.

Universitetsskolene i Tromsø (fase I)
o Bjerkaker skole (1.-7. trinn)
o Fagereng skole fra 1.8.2014(1.-7.trinn)
o Gyllenborg skole (1.-7. trinn)
o Langnes skole (8.-10.trinn)
o Solneset skole fra 1.8.2014 (1.-7.trinn)
o Sommerlyst skole (8.-10.trinn)
o Storelva skole (1.-10.trinn)
o Workinnmarka skole (1.-7. trinn)

Hovedsatsningsområder for Universitetsskoleprosjektet, fase II
Videreføre prosjektets første fase, som et samarbeid mellom Tromsø kommune og UiT Norges
arktiske universitet ved å:
o Medvirke til å utvikle og synliggjøre Tromsø som en innovativ utdanningsby
o Videreføre et forpliktende samarbeid mellom Tromsø kommune og UiT - Norges arktiske
universitet som bidrar til kvalitetsutvikling i grunnskolen og gjør universitetsskolene til
utdanningsinstitusjoner i praksis
o Utvikle og prøve ut nye former for samarbeid mellom grunnskoler og utdanningsinstitusjoner
i høyere utdanning
o Utvikle svar på praksisutfordringer gjennom utprøving av ulike former for praksis
o Bidra til at universitetsskolene utvikler seg som profesjonelle praksisskoler
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o
o

Videreutvikle forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til grunnskoler som også inkluderer
studentene som medforskere
Bidra til kunnskapsutvikling om kvalitet i praksisopplæringen

Organisering
Tromsø kommune og UiT - Norges arktiske universitet har gjennom sine respektive roller et felles
ansvar for at prosjektet gjennomføres i henhold til de rammer som er trukket opp. Universitetet har
et særlig ansvar for koordinering og daglig drift gjennom en prosjektlederstilling som partnerne
finansierer i fellesskap. Overordnete beslutninger tas av styringsgruppa. Andre fora i prosjektet
etableres etter behov med tilslutning fra styringsgruppa.
Partnernes ansvar og oppgaver
- Delta i styringsgruppa og andre fora som opprettes innenfor Universitetsskoleprosjektet, og
bidra til å utvikle god dialog mellom involverte aktører
- Legge til rette for samarbeid og god samhandling mellom Institutt for lærerutdanning og
pedagogikk, Tromsø kommune og universitetsskolene
- Stimulere til bruk av universitetsskolene som arena for FoU-arbeid
- Arbeide for å spre kunnskap fra prosjektet. Dette gjelder spesielt til øvrige skoler i Tromsø
kommune, overfor andre skoleeiere og til andre lærerutdanninger samt nasjonale
forskningsmiljøer
- Legge til rette for kompetanseheving for lærere ved universitetsskolene
- Arbeide for etablering av samarbeidsstillinger ved universitetsskolene og universitetet
- Sikre prosjektets økonomi
- Holde hverandre orientert om utviklingsprosesser av betydning for prosjektet.
Styringsgruppe
Styringsgruppa har det overordnete ansvaret for prosjektet, og skal være et dialogforum for
Universitetsskoleprosjektets samarbeidspartnere der det tas prinsipielle avgjørelser. Styringsgruppa
skal ha minst ett møte hvert semester. Gruppa kan invitere andre til å delta på sine møter.
Prosjektleder har sekretærfunksjon og ansvar for å kalle inn til og forberede saker i samarbeid med
lederen av styringsgruppa.
Styringsgruppas ansvar og oppgaver
- Overordnet strategisk ansvar for prosjektet, og skal sikre at mål, oppgaver og progresjon
ivaretas
- Sikre en klar ansvarsfordeling mellom universitetet og kommunen, og reforhandle aktuelle
avtaler
- Utvikle en plan for prosjektperioden, foreta årlig godkjenning av aktivitetsplaner, avgi
rapport og videreutvikle planer for prosjektet
- Utforme avtale med universitetsskoler, avgjøre lengden på avtaleperioder, antallet
universitetsskoler, utvalgskriterier og utvalgsprosess
- Ta initiativ til tiltak for å skaffe økonomiske midler til prosjekter. Eventuelle midler til ulike
delprosjekter fordeles av styringsgruppa.
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Styringsgruppas sammensetning
 Dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL), leder
 Instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)
 Leder for Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed)
 Praksiskonsulenten for IMA-LU 1-7 og 5-10
 Kommunaldirektør, Byrådsavdeling for Utdanning
 Politisk utnevnt representant, Tromsø kommune
 Skolefaglig rådgiver ved Byrådsavdelingen for Utdanning
 Representant for USPiT sitt rektorforum
 Representant for studentene ved ILP.
Prosjektlederen er sekretær.
Informasjon
Prosjektlederen inviterer arbeidstakerorganisasjonene til informasjon om prosjektet en gang per
semester
Utviklingsområder
 Utvikling av profesjonelle praksiser
 Utvikling av integrasjon mellom to læringsarenaer i lærerutdanningen
 Utvikling av forsknings- og utviklingsarbeid i et tre parters samarbeid; forskeren – skolen –
studenten
 Utvikling av nettverk og spredning
 Utvikling av kompetanse hos lærerne ved universitetsskolene
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Møterom på ILP
Universitetsskolene kan låne møterom på ILP ved å henvende seg til koordinatoren for USPiT. Det er i
hovedsak studierom og auditorier som kan lånes ut. Studierommene har en kapasitet på ca. 20
personer og er møblert som klasserom eller som amfi. Auditoriene har plass til 50 – 200 personer.
Bevertning kan forhåndsbestilles fra kantina.
Tilgang til Fronter
Hver praksisskole v/rektor har lesetilgang til aktuelle rom på Fronter. Rektor deler med aktuelle
praksislærere.
Aktuell informasjon fra ILP er lagt til et fellesrom for praksis, samt at det er tilgang til rommene for de
studiekullene skolen har studenter fra.
Praksisskolen har et felles brukernavn og passord, og disse er de samme som tidligere. Nye
praksislærere kan få dette på praksisskolen, evt. sende en forespørsel til praksiskonsulent Åse
Karlshaugen. Nye praksisskoler får egen informasjon tilsendt.
ILP bruker Fronter, og all aktuell informasjon om de enkelte praksisperiodene og nødvendig
dokumentasjon legges ut der. Studentene har selv ansvar om å følge med og til enhver tid holde seg
oppdatert i Fronter.
Kort brukermanual:


Start Internet Explorer



Skriv inn adresse: https://fronter.com/uit/



Logg på med skolens brukernavn og passord



Når hovedsiden kommer opp, går du på Velg rom og deretter på Vis romliste. Her finner du
det aktuelle “rommet”



Logg ut når du forlater “rommet”

Skolens ansvar dersom praksislærer får fravær
Dersom en praksislærer får fravær må ledelsen ved praksisskolen søke å finne en vikar i eget
personale. Er fraværet kortvarig (noen timer/en dag) kan studenter ta undervisningen mens ledelsen
går inn som observatører/” bakvakt” og er samtalepartnere for studentene i etterkant. Studentene
skal ikke ha lønn for slike timer.
Finnes det ikke alternative løsninger for oppfølging av studenten ved praksisskolen, må
praksiskonsulenten ved ILP kontaktes.
Ungdomstrinnets fagplaner/årsplaner
ILP må ha tilgang til ungdomstrinnets fagplaner i aktuelle praksisfag for å kunne bidra til at
studentene har nødvendig fagkunnskap når de kommer ut i praksis. Hver høst sender
ungdomstrinnets universitetsskoler sine årsplaner for fag til koordinatoren for USPiT.
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Skolens praksisforum består av praksislærerne med rektor som ansvarlig leder. Praksisforumet skal
ha minst to møter per år. Ett bør være i forkant av den første praksisperioden.
Hensikten med praksisforumet er at praksislærerne skal være samkjørte slik at studentene møter et
felles sett holdninger, prosedyrer og praktiske ordninger, uavhengig av hvilken praksislærer de
møter.
Aktuelle tema for skolens praksisforum:
1. God veiledning
2. Fare for ikke bestått praksis, vurdering og prosedyre. Se side 66
3. Skikkethet og egnethet – vurdering og prosedyre. Se side 66
4. Taushetsplikt for studentene. Se side 26
5. Arbeidsplan for praksisperioden til studentene: arbeidstid, undervisningstimer, veiledningstid
inkl. tema, møter, planleggingstid m.m. Se side 27
6. Praktisk tilrettelegging for praksis (arbeidsplasser, data tilgang, garderobe, kaffe/te,
taushetsplikt, nøkler m.m.).
7. Studentenes forventningsnotat
8. Studentenes gruppeavtale
9. Midtveisvurdering; innhold. Se side 21
10. Bruken av dokumentet Undervisningsplan
11. Bruken av dokumentet Dokument for undervisningsplanlegging og veiledning.
12. Sikring av timer nok til de fagene studentene skal ha praksis i; låne timer fra andre lærere
ved skolen, «bolke» fag
13. Studentenes medvirkning i skolens informasjonsmøter, utviklingsarbeid o.l.
14. Utetjeneste/inspeksjon i friminutt; – studentenes deltaking. Se side 28
15. Vurderingsrapporten - kvalitetssikring av tydelighet, progresjon, begrepsbruk.
16. Studentenes aksjonslæringsprosjekter i forbindelse med BA- oppgaven 3. studieår
17. Studentenes rolle ved fridager, kurs- og planleggingsdager
18. Informasjon til foreldrene om praksis; på ukeplan, hjemmeside m.m.
19. Håndtering av eventuelle konflikter mellom studenter eller student og praksislærer
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Samarbeid mellom ILP og praksisskolene

Tidsressurs
Praksislærere i full stilling har 13,5 klokketimer timer per år til rådighet for samarbeid med
lærerutdanningen.
Praksisforberedende møte på ILP
Praksislærerne møter studentene første gang på et praksisforberedende møte som ILP innkaller til.
Målsettingen med møtet er å bidra til felles forståelse for det praksisoppdraget som skal
gjennomføres.
På møtet gjør praksislærerne avtale med hver sin praksisgruppe om et forberedende møte på skolen.
Praksiskonsulenten er ansvarlig for de praksisforberedende møtene og sender ut innkalling med
saksliste.
Første møte på skolen
I det første møtet på skolen skal studentene få hvert sitt eksemplar av skolens praksishefte (se side
20), plan for praksisperioden (se side 27) og elevens timeplan. De skal ha en omvisning i skolebygget,
se klasserommet og bli orientert om lærebøker elevene bruker. Praksislæreren skal gå gjennom
grunnlaget for vurdering av bestått/ikke bestått praksis, arbeidstid og reglene for fravær. Studentene
skal levere kopi av forventningsnotat, gruppeavtale og vurderingsrapporten fra forrige
praksisperiode. Praksislæreren er ansvarlig for møtet.
Velkomstmøte på skolen
Første dag i praksisperioden skal rektor ha et eget velkomstmøte felles for alle studentene. Tema vil i
all hovedsak dreie seg om innholdet i skolens praksishefte. Inspektør, sekretær og SFO-leder må
gjerne delta, slik at studentene får vite hvem de er.
Det er naturlig å ta opp lærerprofesjonene etiske plattform, grunnleggende verdier,
lærerprofesjonens etiske ansvar og lokale “kjøreregler” for arbeidsplassen. Studentene har allerede
skrevet under taushetserklæring, men denne skal presiseres og utdypes av rektor og ny avtale skal
underskrives. Se mal på side 25.
Studentene må selv ta ansvar for private eiendeler, klær og verdisaker. Studenter i praksis er
omfattet av samme personforsikring som alle ansatte i Tromsø kommune. Ved eventuell
personskade må skademelding skrives og administrasjonen i kommunen kontaktes.
Rektor er ansvarlig for møtet.
Introduksjon
Rektor introduser studentene for resten av skolens personale.
Arbeidsplasser
Rektor sørger for å legge til rette slik at studentene kan ha hensiktsmessige arbeidsplasser mens de
er ved skolen. Praksislærerne er ansvarlige for å finne rom til veiledning.
Foreldremøte
3.års studentene skal delta og bidra på et klasseforeldremøtet i forbindelse med eller utenfor
praksisperiodene. Dette er et arbeidskrav studentene har.
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Informasjon til studenter og faglærere ved universitetet

Universitetsskolene skal utarbeide egne praksishefter med innhold som i lista nedenfor. Heftet skal
studentene få av praksislæreren på det første møtet på skolen, og innholdet gjennomgås i rektors
velkomstmøte.
Pass på at det ikke blir for stort! Det anbefales at studentene får heftet på papir.
Praksislærerne skal sende heftet til de faglærerne som skal ha praksisoppfølging.
Innhold
1

2

Forside med f.eks. bilde av skolen, tittel: PRAKSISHEFTE FOR ________
SKOLE, og navn på ledelsen, sekretær, telefonnummer, adresse,
hjemmeside og e-postadresse

Skolens eget

Fakta om skolen (kortfattet!)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Historikk, klasser, elevtall, tilsatte
Pedagogisk profil
Organisering av undervisningen
Godt skolemiljø (§9a)
SFO, leksehjelp
Praktiske forhold (nøkler, arbeidsplass, garderobe, datatilgang,
kopiering, kaffe/te, møteplan), lån av lærebøker m.m.

Skolens eget

3

Skolens visjon, ordensregler, leveregler, skolesang o.l.

Skolens eget

4

Skolens yrkesetiske retningslinjer

Skolens eget

5

Studentenes arbeidstid i praksis

Skolens eget

6

Taushetsplikt for studenter i praksis

Fra Veiviser for praksis

7

Rektortimen

Fra Veiviser for praksis

8

Skolens regler for utetid og inspeksjon

Skolens eget

9

Branninstruks og rømmingsplan

Skolens eget

10

Kart over skolen og skolebygget og skolegården

Skolens eget

11

Skolens faste møteplan

Skolens eget
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«Praksisperioden skal dokumenteres i ei individuell, skriftlig praksismappe. Praksismappen skal være
en dokumentasjon på studentens læring i praksis, og skal inneholde følgende:
Forventningsnotat
Egne utviklingsmål for neste praksisperiode (2.-4. studieår)
Vurderingsrapport fra siste praksisperiode (2.-4. studieår)
Studenten har ansvaret for praksismappen og at den blir lagt fram for praksislærer ved oppstart av ny
praksisperiode.»
Dette er hentet fra Studieplanen emneplan for praksis.

I tillegg bør praksismappen inneholde kopi av gruppeavtaler, taushetserklæringer og
undervisningsplaner (Dokument for undervisningsplanlegging og veiledning og Undervisningsplan)
Praksislæreren skal i vurderingsrapporten krysse av for at studenten har lagt fram praksismappen sin.
Praksislærer skal ikke vurdere eller godkjenne innholdet i praksismappen.
Studentene anbefales å bruke praksismappen til dokumentasjon av egen utvikling mot profesjonell
lærer.
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1 - FORVENTNINGSNOTAT (-studentenes) MAL
1.-4. år studentene skal i forkant av praksis skrive et notat om hvilke forventninger de har til seg selv
for praksisperioden. 2.-4. års studentene skal ta utgangspunkt i evalueringsrapporten fra siste
praksisperiode. Notatet skal ligge i praksismappa.
Notatet skal leveres til praksislæreren i det første møtet på skolen og de skal brukes i forbindelse
med veiledning.
Forventninger
1
2

3

4
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2 - GRUPPEAVTALE - PROSESS (studentenes-)
Studentene skal drøfte seg fram til en avtale om hvordan samarbeidet i praksisgruppa skal være.
Avtalen skal være skriftlig og praksislæreren skal ha en kopi. Gruppeavtalen skal ligge i praksismappa.
Dette opplegget kan studentene bruke til å utvikle sin egen gruppeavtale:
1. Sjekk ut forventningene til hverandre
Hvilke forventninger har du til samarbeidet?
a. 3-5 min. stille individuell refleksjon. Notere.
b. Les opp for hverandre – alle noterer.
c. Samtale og prioritering.
2. Kjøreregler for samarbeidet
Hva du synes er viktige kjøreregler for samarbeidet i praksisgruppa? Kjørereglene handler om
hvordan man skal kommunisere med hverandre, avtaler osv.
a. 3-5 min. stille individuell refleksjon. Notere.
b. Les opp for hverandre – alle noterer.
c. Samtale og prioritering.
3. Ansvarsfordeling i gruppa
a. Sett sammen opp en liste over arbeidsoppgaver gruppa har
b. Fordel oppgavene mellom dere, noe felles for alle, noe for den enkelte
c. Avtale oppmøte- og samarbeidstid
4. Konflikter
a. Hvordan skal uenighet og eventuelle konflikter håndteres?
b. Samtale
c. Skriv ned hva dere kommer fram til.

5. Skriv samarbeidsavtalen for praksisgruppa
a. Hver deltaker skal ha en kopi
b. Praksislæreren skal ha en kopi
Funksjoner i et godt arbeidslag:









Lytte aktivt
Bidra
Trekke andre med
Skape god tone. Humor
Kombinere ideer
Vurdere alternativer
Få jobben gjort
Regnskapsplikt (følge opp avtaler)
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3 - GRUPPEAVTALE - MAL
Fra Studieplan for Integrert masterprogram:
“Studentene på den enkelte praksisgruppe forplikter seg til å være med på å utarbeide en kontrakt i
forkant av praksis. Denne kontrakten skal beskrive hva som forventes av den enkelte student i forhold
til samarbeid og arbeidsfordeling i gruppa. Hver enkelt student skal skrive under på kontrakten, og en
kopi av denne skal leveres til praksislæreren i begynnelsen av praksisperioden.” Gruppeavtalen kan
tas med som grunnlag for veiledning og vurdering.
Studenter/studiekull:
Praksislærer/praksisskole:
Praksisperiode (dato):
Målsetting for samarbeidet:
Delmål
Kjøreregler for
kommunikasjon:
Delmål
Kjøreregler for arbeids- og
oppgavefordeling:
Delmål
Kjøreregler for oppmøte- og
samarbeidstid:
Ved eventuell uenighet skal
vi:
Annet:
Annet:

Underskrifter:
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4 – PRAKSISLÆRERENS MIDTVEISVURDERING
All veiledning og vurdering skal ses i sammenheng med læringsmålene for studieåret.
Midtveisvurderingen er en muntlig samtale mellom praksislæreren og studenten. Det er viktig å ta
utgangspunkt i studentens erfaringer, samtidig som han/hun skal veiledes til videre utvikling i siste
del av praksisperioden. I midtveisvurderingen skal spørsmål angående profesjonsrettet kompetanse
og egnethet for læreryrket tas med.
Følgende stikkord og spørsmålsstillinger kan brukes i midtveisvurderingen:
1. Studentens refleksjoner i forhold til
- egen undervisning
- deltakelse i veiledningstimene
- elevkontakt
- samarbeid med praksislærer
- samarbeid med medstudenter
2. Har studentens opplevelser og utvikling vært i samsvar med egne forventninger og
utviklingsmål?
3. Ønsker studenten mer veiledning og oppfølging på spesielle felt i praksisopplæringa?
4. Er det ting som studenten ønsker å ta opp med praksislærer, uten deltakelse av
medstudenter?
5. Trivsel i lærerrollen

Fare for ikke bestått praksis
Det er av stor viktighet at praksislæreren alle år, og særlig de to første, er oppmerksom på å vurdere
studentens egnethet for yrket og eventuell fare for ikke bestått praksis.
Hvis en student står i fare for å ikke bestå praksis, skal midtveisvurderingen være skriftlig. I
tvilstilfeller melder praksislæreren fra til skolens rektor og tar samtidig kontakt med
praksiskonsulenten. Tvilsmeldingen skal vise til læringsmålene i praksisplanen og være konkret
angående hva studenten må forbedre seg på.
Grunnlaget for praksislærerens vurdering av studenten i praksis er å finne i Studieplanen emneplan
for praksis:



Lærerutdanning 1.-7.trinn, side 56
Lærerutdanning 5.-10.trinn, side 61

Informasjon om prosedyren ved fare for ikke bestått praksis er beskrevet på side 66 ff.
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5 – STUDENTENES MIDTVEISVURDERING - MAL
I henhold til praksisplan for UiT/ILP skal studentene midtveis i praksisperioden levere en skriftlig
egenvurdering til praksislæreren. Egenvurderingen danner grunnlaget for en individuell samtale
mellom praksislæreren og studenten.
Studenten leverer sin midtveisvurdering en dag i forkant av selve veiledningstimen, slik at
praksislærer kan forberede samtalen. Kopi av midtveisvurderingen kan ligge i praksismappa.

(Sett inn fra forventningsnotatet)
Mine forventninger
til praksis var:
Min midtveisStyrker jeg har:
vurdering/vurdering
for læring
Jeg må utvikle videre:

Dato og underskrift:
---------------------------------------------

Studentenes evaluering av praksisopplæringen
Studentene skal i etterkant av praksis gjøre enevaluering av den praksisopplæringen de har hatt.
Dette er et arbeidskrav. Evalueringen skrives på fastsatt skjema og leveres praksiskonsulenten innen
to uker etter avsluttet praksis. Skjemaet som skal brukes ligger på Fronter.

25

Hovedregelen er at taushetserklæring signeres elektronisk via StudWeb. Dette skjemaet benyttes når
studentene kommer til en skole for praksisopplæring.

Navn (bruk
BLOKKBOKSTAVER):

Taushetserklæring for studenter i praksis
Det følger av Forvaltningsloven § 13 at alle offentlig ansatte har taushetsplikt om det de gjennom
stilling får kjennskap til om brukere, elevers, klienters og kunders personlige forhold. I Lov om
Universiteter og Høgskolen § 4-6 er dette spesifisert for studenter. Med personlige forhold menes
blant annet slektskaps- og familieforhold, fysisk og psykisk helse (inkludert diagnoser), karakter og
følelsesliv. Om navn nevnes eller ikke, er uten betydning dersom eleven vil kunne identifiseres.
Taushetspliktbestemmelsene er også gjort gjeldende for ansatte ved private skoler, jamfør
Opplæringsloven § 15-1.
Jeg forstår
 at jeg i forbindelse med praksisperiodene vil kunne få tilgang til informasjon som ikke må bli
kjent for uvedkomne
 at mitt ansvar som student krever ansvarsfølelse og lojalitet, samt respekt for vern av
informasjon og øvrige verdier som gjelder elevene og alle sider ved praksisskolen.
Jeg forplikter meg til
 å vise aktsomhet i behandling av oppgaver jeg utfører i forbindelse med praksisopplæringen
 å bevare taushet om sensitive opplysninger og forhold jeg får kjennskap til i forbindelse med
mitt engasjement som student ved UiT/ILP.
Jeg er klar over at
 forsettlig eller uaktsomt brudd på taushetsplikten kan medføre Ikke bestått i praksis
 taushetsplikten gjelder også etter endt praksis.

Dato:

Underskrift:

Studenten signerer to eksemplarer, beholder ett til praksismappa og leverer det andre til
praksisskolens ledelse.
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Alle studentene skal ha en plan for innholdet i praksisperioden. Her er et eksempel
hentet fra videreutdanningen «Veiledning for lærere i praksis» del I.
Tid

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.15

Oppmøte

Oppmøte

Oppmøte

Oppmøte

Oppmøte

8.30

Førveiledning

Undervisning

Førveiledning

Førveiledning

Førveiledning

Undervisning

Undervisning

Studentenes
egen
planlegging

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Studentenes
egen
planlegging

Undervisning

Veiledning

Studentenes
egen
planlegging

9.00
9.00
10.30
10.30

Pause/inspeksjon

11.00
11.00

Undervisning

12.45
12.45

Pause/inspeksjon

13.05
13.05

Undervisning

14.05

Læringsmål
fra
praksisplanen

14.30

Møter

Veiledning

15.45

Veiledning

Læringsmål
fra
praksisplanen

Veiledning

Undervisning:

Undervisning:

Undervisning:

Undervisning:

Undervisning:

4t 15min

3t 45min

2t 45min

3t 15min

1t 45min

Studentene skal som gruppe ha





Undervisning: 15 klokketimer per gruppe per uke
Veiledning: 7,5 klokketime per gruppe per uke
Tid til egen planlegging
Kjernetid / tilgjengelig på arbeidsplassen for praksislæreren og medstudenter kl 08:00 og
16:00.

Hilsen: _____________________________praksislærer

27

Studentene skal i tillegg til undervisningspraksis ha erfaringer fra utetjeneste i elevenes
utetid/friminutt. På samme måte som i praksiopplæringen forøvring, er det ønskelig med en viss
progresjon også her.
Det første og andre studieåret skal studentene ha utetjeneste sammen med sin praksislærer. Tredje
og fjerde studieår kan studentene ha utetjeneste på egen hånd, men da sammen med en
medstudent.
I forkant av utetjenester må studentene ha fått informasjon om hvor elevene kan oppholde seg i
utetida, skolens ordensregler,uteregler, brannvern og plan for krisehåndtering.
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I praksisopplæringen har studentene nytte av tilgang til skolens fellesområder. Tilgang forutsetter
bruk av studentenes personnummer (11 siffer). Hensynet til personvern gjør at universitetet ikke har
anledning til å gi dette ut, uten studentenes tillatelse. Derfor må studentene selv ta aktivt del i å få
tilgang til aktuelle nettverk.
For at praksisskolen på enklest mulig måte skal få tilgang til studentenes personnummer og kunne
opprette datatilgang, må organiseringen bli slik:
1. På høstens forberedende praksismøte gir studentene som vil ha tilgang til skolens nettverk
sitt personnummer til sin praksislærer.
2. Praksislæreren gir skolens sekretær opplysning om egne studenters navn og personnummer.
3. Sekretæren registrerer studentene inn i skolens brukerportal senest 2 dager før praksis
starter.
4. Når studentene kommer til skolen registrerer de seg på gjestenettet til Tromsø kommune.
De får da tilgang til elevenes område (Office 365), lærernes samarbeidsområder og
ansattportalen.
5. Brukernavn og passord til kommunale ressurser deles ut av skolens sekretær. De får da
tilgang til elevenes område (Office 365), lærernes samarbeidsområder og ansattportalen.
6. Straks praksis er ferdig skal sekretæren avslutte studentene konto.
7. Samme prosedyre gjentas når studentene kommer til et nytt praksissted.

Skolene har ikke anledning til å stille datamaskiner til disposisjon for alle studentene som skal ha
praksis. Så langt det er mulig kan skolen ha en/flere maskiner tilgjengelig til felles avbenyttelse og
som kan brukes når det skal tas utskrifter via skolens kopimaskin. Det er en fordel om studentene
også kan bruke sin egen datamaskin.
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Skolelederens veiledningstime
I forbindelse med studentenes praksis, skal rektor ha en time med studentene, gjerne tidlig i
praksisperioden.
Innholdet i dette møte vil naturligvis ta utgangspunkt i det den enkelte skoleleder ønsker å
fortelle om skolen, men fra UiT/ILP sin side ønsker vi også at spesielle temaer tas opp med de
enkelte studiekullene. Temaene tar utgangspunkt i læringsmålene for gjeldende studieår, og
er et supplement til den veiledningen som praksislæreren gir. Ved fravær må faglederen/inspektøren
ivareta rektortimen.
I skoleleders samtale med studentene, ønsker vi at disse temaene legges til grunn:

IMA-LU 1.-7.

IMA-LU 5.-10.

1.studieår - vårsemesteret:
 Skolens pedagogiske profil
 Taushetsplikt og yrkesetikk
 Miljøtiltak i skolen
 Spørsmål fra studentene

1.studieår - vårsemesteret:
 Skolens pedagogiske profil
 Taushetsplikt og yrkesetikk
 Miljøtiltak i skolen
 Spørsmål fra studentene

2.studieår - høstsemesteret:
 Skolens ordensregler og trivselstiltak
 Mobbing
 Hjem – skole samarbeid
 Skolen som lærende organisasjon
 Teamsamarbeid
 Spørsmål fra studentene

2.studieår - høstsemesteret:
 Skolens ordensregler og trivselstiltak
 Mobbing
 Hjem – skole samarbeid
 Skolen som lærende organisasjon
 Teamsamarbeid
 Spørsmål fra studentene

3.studieår – høstsemesteret
 Pedagogisk utviklingsarbeid
 Rammevilkår og ressurser
 Tilpasset opplæring og
spesialundervisning
 Spørsmål fra studentene

3.studieår – høstsemesteret
 Pedagogisk utviklingsarbeid
 Rammevilkår og ressurser
 Tilpasset opplæring og
spesialundervisning
 Spørsmål fra studentene

4.studieår – høstsemesteret
 Yrkesetikk
 Skolens rolle i samfunnet
 Samarbeid om studentenes
mastergradsarbeid
 Spørsmål fra studentene

4.studieår – høstsemesteret
 Yrkesetikk
 Skolens rolle i samfunnet
 Samarbeid om studentenes
mastergradsarbeid
 Spørsmål fra studentene
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…….når faglærere fra ILP møter studentene i praksis
(Innholdet kan bli omarbeidet i løpet av året)

Hver student skal hvert praksisår ha minimum en oppfølging fra en av sine faglærere fra ILP.
Faglæreren skal observere studentenes undervisning primært i sitt fag, ha samtale med hver av dem
og delta på en veiledningstime.
Det følgende er veiledende retningslinjer for praksisoppfølgingen:



Faglæreren skal i god tid ta kontakt med praksislæreren og gjøre avtale om tidspunkt for
praksisoppfølging. Det er en fordel om den kan legges til tidlig i vårpraksisen.



Faglæreren må skaffe seg kjennskap til skolen han/hun skal til og kan be om å få «Skolens
praksishefte» tilsendt. Se også på skolens hjemmeside.



Praksislæreren skal legge til rette for best mulig sammenheng i faglærerens oppfølging, slik
at han/hun kan observere studentene i praksisgruppa på samme dag.



I god tid før praksisoppfølgingen (seinest formiddagen i forkant) skal studentene sende
“Dokument for undervisningsplanlegging med veiledning” for egen undervisning til
faglæreren.



Profesjonsfaglærere vurdere studentenes didaktiske kompetanse, relasjonskompetanse,
ledelseskompetanse og endrings- og utviklingskompetanse i tillegg til læringsmålene i
praksisplanen.



Faglærere vurderer studentenes faglige og fagdidaktiske kompetanse i tillegg til
læringsmålene i praksisplanen.



Veiledningstimen er et felles ansvar for praksislæreren og faglæreren som supplerer
hverandre med komplementær kunnskap.



Faglæreren skal tilby studentene en individuell samtale for å fange opp eventuell
misnøye/samarbeidsproblemer, internt i gruppa eller mellom studenter og praksislærer.
Dersom han/hun finner det nødvendig, skal slike forhold meldes inn til praksiskonsulenten.
Faglæreren og praksislæreren skal avklare om det foreligger noen fare for ikke bestått
praksis.
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Oppgaver for skole- og prosjektledelsen:


Rektor skal profilere samarbeidet med UiT/ILP og ProTed (Centre for Professional Learning in
Teacher Education) Senter for fremragende lærerutdanning på skolens hjemmeside.



Rektor skal legge informasjon om praksis (perioder, klasser, praksislærere og studentenes
taushetsplikt) på skolens hjemmeside, pluss orientere samarbeidsutvalget om det samme.



Praksislærerne skal gi mer detaljert informasjon til elevene og foreldrene på ukeplanene.



Ved universitetsskolene skal informasjon om USPiT og pågående samarbeid med ILP om FoUarbeide ligge under en egen fane på skolens hjemmeside.



Lederen for USPiT skal formidle aktuell informasjon til skolen hjemmeside.
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(Kort innføring hentet fra PPU sin praksisplan)

Plan for undervisning og veiledning
Ved starten av praksisperioden skal studentene ha en plan for praksisopplæringa som også viser
tidene for veiledning, og hvilke emner som tas opp.
Progresjon i veiledning
Ved å legge dokumentet Vurderingsrapport for praksis med kompetanseområder, læringsmål og
kjennetegn til grunn for veiledning, kan progresjon i praksis bli ivaretatt.
Veiledningen skal i tillegg til veiledning i forbindelse med studentens undervisning ta opp emner fra
praksisplanen for det aktuelle studieåret.

Det følgende er ment som utgangspunkt for samtaler mellom praksislærerne om mål og innhold for
veiledning i praksis:
Veiledningsprosessen
Praksisen i integrert master i lærerutdanning er en veiledet praksis. Det innebærer at studentene får
reell lærererfaring, samtidig som de får veiledning i tilknytning til disse erfaringene. I
praksisopplæringa går studenten inn i en prosess der han/hun gjennom egne opplevelser og dialog
med praksislæreren, skal lære å mestre læreryrkets viktigste sider. Det er et mål at studenten skal
kunne formulere sitt eget syn på undervisning og læring, dvs. at studenten skal bli bevisst sin egen
praksisteori.
Praksislærerens oppgave er å oppmuntre studenten til selvstendighet og mot til å finne sin egen stil
som lærer. Det er viktig at praksislæreren og studenten tar seg tid til å klargjøre hvilke forventninger
de har til hverandre. Praksislæreren og studentene bør klargjøre framgangsmåten i veiledninga, og få
fram studentens egne behov, mål og ønsker.
Dokument for undervisningsplanlegging og veiledning
For å sikre sammenhengen mellom teori- og praksisdelen av studiet, er planleggingsdokumentet et
viktig element. Dokumentet for undervisningsplanlegging og veiledning er en mal for planlegging av
undervisning. Dokumentet skal brukes av praksislæreren i tilknytning til den eksemplariske
undervisningen han/hun gjennomfører, og av studentene 1-2 ganger i løpet av praksisperioden. Det
danner grunnlag for veiledningen studenten får i etterkant. En av gangene skal være i forbindelse
med universitetslærerens praksisoppfølging
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Undervisningsplan
Et enklere planleggingsdokument er Undervisningsplan. Det skal brukes til alle undervisningsøktene
studentene har. Det brukes også i forbindelse med veiledning.
Førveiledning
Førveiledninga har en sentral plass i praksisopplæringa, fordi praksislæreren i denne fasen kan få ta
del i studentens tanker om læring og undervisning. Gjennom relevante spørsmål til planen, må
studenten:
•

klargjøre (Hva vil du gjøre? /Hvordan?)

•

begrunne (Hvorfor vil du gjøre det slik?)

•

forutsi (Er det rimelig å tro at du vil oppnå det du vil ved det du har planlagt?)

Førveiledninga kan dermed være med på å klargjøre studentens praksisteori både for studenten selv
og praksislæreren.
Gjennomføring
Studenten gjennomfører planen med de justeringer som viser seg nødvendig. Praksislæreren
observerer og gjør notater med utgangspunkt i planen.
Etterveiledning
Etter gjennomføringa drøfter praksislæreren og studenten undervisningssekvensen. Tre typer
problemstillinger er særlig aktuelle:
•

Hvordan gikk det i forhold til planen? (Ble målene nådd? Eventuelt hvorfor ikke?)

•

Hva kunne vært gjort annerledes?

•

Hvordan kunne planen ha vært lagt, nå når vi har gjort erfaringer med den?

•

Hva har vi lært som kan ha betydning for senere undervisningssituasjoner?

På alle disse punktene er selvsagt både studentens og praksisveileders oppfatninger, erfaringer og
kunnskaper viktige bidrag til vurderinga. Det er viktig å få fram at kriteriene for samtalen og
vurderinga er studentens egen plan, og ikke praksisveileders kriterier.
Vurderingssamtalen
Her kan en diskutere forhold som ikke direkte tas opp i forbindelse med før - og etterveiledninga på
undervisningsplanen. Studenten skal få anledning til å uttale seg om hvordan hun/han opplevde
veiledninga, og praksisveileder får tilbakemelding på sin veiledning. I en slik metaveiledning stopper
en opp, ser tilbake på veiledningsprosessen og blir i samtalen enige om hva som skal til for å gjøre
praksisopplæringa best mulig. Målet for denne veiledningsstrategien - som legger stor vekt på
førveiledninga - er å få studentene til å tenke systematisk over egen undervisning og formulere sin
egen praksisteori, slik at undervisninga stadig bed
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Bacheloroppgaven det 3. studieåret (BA-oppgaven), er en viktig milepæl i studieløpet. Utvikling av
studentenes aksjonslæringsprosjekter og arbeid med bacheloroppgavene er med på å gi innhold til
begrepet FoU-basert lærerutdanning.
I emneplanen for profesjonsfaget 3. studieår,” Skolen som lærende organisasjon”, er et av målene at
studenten skal ha kunnskap om ulike strategier for å sette seg inn i, vurdere og bidra til utvikling av
skolens virksomhet og utforming, med særlig vekt på aksjonslæring.
Undervisningen på campus gir studentene teoretisk forståelse for hva skolebasert utviklingsarbeid
innebærer, samtidig som de forberedes til å gjennomføre et avgrenset aksjonslæringsprosjekt i
forbindelse med praksisopplæringen. BA-oppgaven skal integrere teori og praksis og bygge på
konkrete erfaringer. Dette innebærer et samarbeid der skolen enten involverer studentene i
pågående utviklingsarbeid og/eller legge til rette for studentenes egne prosjektønsker. I forbindelse
med høstpraksis kan praksislærerne og rektor informere studentene om mulighetene for samarbeid.
Faglæreren i profesjonsfaget vil veilede studentene i aksjonslæringsprosjekt. BA-oppgaven gir
grunnlag for etablering av et tre parters forskende og lærende partnerskap mellom studenten,
praksislæreren og faglæreren.
Praksislæreren rolle i tilknytning til aksjonslæringsprosjektet er hovedsakelig å fortelle studentene
om tema på elevens årsplan som kan egne seg for prosjekt, avklare praktiske forhold vedrørende
praktisk gjennomføring og å gi vanlig veiledning på undervisningsplanlegging og gjennomføring.
Praksislæreren må regne med 2 dialogseminarer angående aksjonslæring og BA-oppgaver. Det er
svært ønskelig at praksislæreren også kan delta på Studentenes formidlingsdag der
aksjonslæringsprosjektene presenteres. Skolene oppfordres til å la studentene presentere
prosjektene sine på et personalemøte, utviklingsmøte eller et foreldremøte.
Aksjonsforskningsprosjektets plass i praksisopplæringen


Studentene skal ha 30 dager praksis dette studieåret. Ei ordinær praksisuke utgjør 15 timer
undervisning per gruppe og 7,5 timer veiledning per gruppe.



Forberedelsene til aksjonslæringsprosjektene kan starte i høstpraksisen.



Lærere med full praksislærerstilling har en ressurs på 13,5 klokketimer til samarbeid med ILP.
I vårpraksis gjennomføres aksjonslæringsprosjektet. Vårpraksis har et omfang som ved 3
ukers praksis, men det strekkes over fire uker. Praksislæreren og studentene avtaler
organiseringen av 4 uker à 4 dager.



Aksjonslæringsprosjektet skrives inn i den planen for undervisning, veiledning, egen
planlegging og møter som praksislæreren setter opp og gir til studentene. Se side 27.
Studentene kan få disponere noe av møte/fellestida til å jobbe med
aksjonslæringsprosjektet.



Studentene skal sende skolen kopi av bacheloroppgaven.



Studentene må gjerne komme tilbake til skolen og presentere prosjektene sine på et
pedagogisk møte eller på klassens foreldremøte
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Samarbeidet om mastergradsprosjekter har som mål å være en vinn-vinn situasjon der studentene
får tilgang til et omfattende felt for aksjonslæring og skolen kan få masterstudenter inn som
supplement i eget utviklingsarbeid. Universitetsskolene prioriterer mastergradsstudentene foran
andre studenter som ønsker å gjøre undersøkelser i skolen.
Studentene presenterer sine prosjekter på en masterkonferanse der skolene er særlig velkommen.
Dersom universitetsskolen ønsker det, skal studentene presentere prosjektet på praksisskolen.
Praksisskolen skal kunne ha en kopi av oppgaven.
Rutiner
Det fjerde studieåret får studentene informasjon om Tromsø kommune og skolenes
kvalitetsutviklingsplaner.
Skolene må gjerne invitere masterstudenter inn som støtte til eget kvalitetsutviklingsarbeid.
Universitetsskolene skal prioritere masterstudenter fra ILP foran andre som vil gjøre undersøkelser i
skolen. Rektor vurdere skolens kapasitet for mastergradssamarbeid.
ILP tar ansvar for sikring av personvern.
ILP har utarbeidet en mal for samarbeidsavtale mellom student og skole.
Rektor skal informere skolens tilsatte, foreldre og råd og utvalg om mastergradsarbeider i tilknytning
til skolen.
Dersom en lærer må hjelpe studenten med den praktiske gjennomføringa av datainnsamling,
godtgjøres det med kr 270.- per time. Hvis dette overstiger 3 klokketimer, må det på forhånd avtales
med ILP.
Ut fra forskningsetiske prinsipper gis det ikke godtgjøring for tid lærere eller skoleledere bruker til
selv å være respondent; bli intervjuet, svare på spørreskjema, bli observert eller liknende.
Refusjonskrav underskrevet av lærer og rektor sendes til ILP v/ Frank Otto Olsen. Skjemaet «Lønn og
godtgjørelse – Timelønn» skal brukes. (E-post: frank.o.olsen@uit.no).
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Student
(Navn, e-post adresse,
telefonnummer)
Studentens veileder
Skole /sentralbord/e-post
Rektor
(Navn, e-post adresse,
telefonnummer)
Lærer(e)
(Navn, e-post adresse,
telefonnummer)
Prosjektskisse

Se vedlegg

I forbindelse med sin MAoppgave får studenten
anledning til følgende:
Taushetserklæring
Studenten skal undertegne taushetserklæring som leveres til skolen.
Personvern
Hvis prosjektet er meldepliktig hos SND (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste) skal
studenten gi skolen kopi av godkjenning fra Personvernombudet for forskning.

Dato og underskrift
____________________

________________________

Rektor

Student
______________________
Lærer
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Universitetsskolene må ha tilgjengelig:
Studieplan for integrert mastegradsprogram lærerutdanning 1.-7.trinn
Her inngår plan for praksis (s. 43 -52)
Studieplan for integrert mastergradsprogram lærerutdanning 5.-10.trinn
Her inngår plan for praksis (s.33 – 42).
Boka Undervisningslære av Gunnar Grepperud og Siw Skrøvset, Gyldendal forlag.
BA-heftet, - som gir informasjon om studentenes bacheloroppgaver med tilhørende feltarbeid ved
universitetsskolene.
Boka Studenten som forsker. En artikkelsamling v/Mary Brekke og Tom Tiller. Universitetsforlaget
Kommer høsten 2012.
Boka Lærerstudenten i møte mellom teori og praksis av Vivi Nilsen og Torunn Klemp.
Universitetsforlaget.
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Avtalen gjelder ordningen om videreutdanning for lærere som er tilknyttet
USPiT. Avtaleperioden er 1.1.2014 – 31.12 2017.
Avtalen omhandler
Skole:
Rektor:
Deltakende lærer:
Skal delta på
videreutdanning i
faget:
Periode:
Antall studiepoeng:

Finansiering
Denne avtalen gjelder videreutdanning i fag og veiledning som skolen i egenskap av
universitetsskolen har behov for, og som ikke kommer inn under ordninga Kompetanse for kvalitet.
Universitetsskolen gir fri uten trekk i lønn de dagene det er samlinger til lærere som tar avtalt
videreutdanning som nevnt ovenfor. I forbindelse med eksamen gis det fri i henhold til gjeldende
kommunale retningslinjer. Skolen betaler for pensumslitteraturen. Den blir skolens eiendom etter
gjennomført eksamen. Skolen betaler ikke for skyssutgifter.
Binding
Dersom lærere som får anledning til videreutdanning som nevnt ovenfor, bryter videreutdanningen,
skal de betaler tilbake for vikarutgifter skolen har hatt. Lærere som tar videreutdanning i veiledning
forplikter seg til å være praksislærer dersom skolen har behov for det.
Spredning
Lærere som får tilrettelagt for videreutdanning forplikter seg til å bidra til spredning av den nye
kompetansen i kollegiet. Skolen v/rektor forplikter seg til å legge til rette for kollegial spredning.

Dato og underskrift:
________________________

_______________________

Rektor

Lærer
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Profesjonsfaget

1.studieår
30 stp

2.studieår
20 stp

3.studieår
20 stp

Fra plan
til praksis

Å mestre
mangfoldet

Skolen som
lærende
organisasjon

4.studieår
20 stp
Skole,
samfunn
og kultur

5.studieår

Ex.pead.
Ex.phil

10 stp

BA-oppgave
i profesjonsfaget
Metodeemne
Fag 1
Norsk
grunnleggende ferdigheter
Fag 2
Matematikk
grunnleggende ferdigheter
Fag 3 kan være
engelsk, krø, k&h, m&h,
musikk, naturfag, rle,
samfunnsfag

10 stp
10 stp
15 stp

15 stp

15 stp

15 stp

30 stp

Fag 4 kan være
eng, krø, k&h, m&h,
musikk, naturfag, rle,
samfunnsfag

30 stp

Faglig påbygging
til 60 stp i norsk, engelsk
eller matematikk

30 stp

Masteroppgave
i profesjonsfaget

30 stp

Sum stp

60 stp

60 stp

60 stp

60 stp

60 stp
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1. år
Profesjonsfaget

2.år
20 stp
Den
Profesjonelle
lærer

Ex.pead.

10 stp

Ex.phil

10 stp

3.år
10 stp
Lærende
org.

4.år
5.år
10 stp
Samfunnskult
ur
10 stp
Ungd. kultur

BA-oppgave
i profesjonsfaget
Metodeemne

10 stp

Fag 1 kan være
40 stp
Masterfag:
engelsk,
k&h,
matematikk,
musikk, norsk eller
samfunnsfag

20 stp

10 stp

Fag 2 kan være
drama,
engelsk,
kroppsøving, k&h,
m&h, matematikk,
musikk, naturfag,
norsk,
rle, samfunnsfag

40 stp

20 stp

Fag 3 kan være
drama,
kroppsøving, k&h,
m&h,
musikk,
naturfag, rle,
samfunnsfag

30 stp

Masteremne =
fag 1
fagdidaktisk

30 stp

Masteroppgave
fagdidaktisk

Sum stp

30 stp

60 stp

60 stp

60 stp

60 stp

60 stp
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«Tromsøtrappa»

År 5
Nivå 3000
År 4
Nivå 3000

Kunnskapsproduksjon

År 3
Nivå 2000

Eleven, skole og samfunn

Nivå 3000

År 2
Nivå 1000

Skolen som
lærende organisasjon

Nivå 3000

MA-oppgave

År 1
Nivå 1000

Elevkunnskap
tilpasset opplæring

Nivå 2000

Metodekunnskap

MA-samarbeid

Lærerrollen læreplanverk

Nivå 1000

BA-oppgave

Fag- og fagdidaktikk
Den profesjonelle lærer

Nivå 3000

Nivå 1000

Fokuselev

Aksjonslæring i
partnerskap

Nivå 3000

Nivå 300

FoU-kompetanse

FoU-Oppgave
Kartlegging/observasjon

Elev og læring
Tilpasset opplæring

Nivå 2000

Nivå 3000

Praksis

Læreren i klasserommet

Nivå 1000

Nivå 2000

Nivå 1000

Nivå 1000

Profesjonsfag
Fag- og fagdidaktikk

IKT og PfDK

Mangfold og samisk

Nivå 1000
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Gjelder IMA-LU 1.-7. og 5.-10. trinn, 1.-4. studieår

Student/studiekull:
Praksisskole/praksislærer/årstrinn:
Dato og tidsramme for økta:
Fag og tema:
Studenten skal bruke dokumentet for undervisningsplanlegging og veiledning som en del av sin
praksisopplæring. Dokumentet har to siktemål; det skal brukes til planlegging av undervisningsopplegg
og det skal danne grunnlag for refleksjon og veiledning. Dokumentets utforming bygger på den
didaktiske relasjonsmodellen, og er utformet slik at det blir progresjon i praksisopplæringen. Det skal
brukes slik:






Faglæreren i profesjonsfaget skal hvert studieår, før studentene skal ut i praksis, gjennomgå
bruken av dokumentet
Praksislæreren skal hvert studieår, i forbindelse med egen undervisning, modellere bruken av
dokumentet
Studenten skal bruke dokumentet til 1-2 undervisningsopplegg per praksisår, inklusive når
faglæreren har praksisoppfølging. Faglæreren skal ha dokumentet tilsendt to arbeidsdager før
praksisoppfølgingen
Til alle undervisningsøkter brukes skjemaet “Undervisningsplan”. Se side 46.
1. års studentene bruker dokumentet en gang, - i forbindelse med vårpraksis

Det søkende msk.

Det skapende msk.

Elev-

Det miljøbevisste msk.

forutsetninger
Vurdering

Mål

Det integrerte
menneske

Rammefaktorer

Innhold

Det arbeidende msk.

Arbeidsmåter

Det samarbeidende msk.

Det allmenndannende msk.
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Mål
Fokus 1. studieår:
Formuler og begrunn undervisningsopplegget for økta med utgangspunkt i K06, slik at det er
tydelig hva elevene skal lære, og at læringsmålene er formulert i et språk som elevene kan forstå.
Fokus 2. og 3. studieår:
I tillegg til fokus første år, formuler mål som kan observeres i det elevene skal gjøre og lære. Gjør
skille mellom kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål. Målene skal være tilpasset
elevgruppens forutsetninger.

Rammefaktorer
Fokus 1. studieår:
Beskriv tilgjengelige rammefaktorer (ressurser og muligheter) for undervisningen i form av
lærestoff, materiell og utstyr, tidsramme, læringsarena, antall elever per lærer, assistenter,
ordensregler og rutiner.
Fokus 2. og 3. studieår:
I tillegg til fokus første år, beskriv kompetanse læreren bør ha, tilgjengelige voksenressurser og
muligheter til å variere organiseringen av undervisningen.

Elevforutsetninger
Fokus 1. år:
Beskriv elevgruppen slik du ser og forstår den.
Fokus 2. og 3. studieår:
I tillegg til fokus første år, beskriv ressurser, muligheter og utfordringer i elevgruppen,
samarbeidsmiljø og behovet for tilpasset opplæring.

Innhold og arbeidsmåter (læreprosess)
Fokus 1. studieår:
Beskriv hva elevene skal oppleve, erfare og gjøre, arbeidsmåter elevene skal bruke og hva lærerens
oppgaver skal være.
Fokus 2. studieår:
I tillegg til fokus første år, begrunn valg av lærestoff, beskriv hvordan du vil motivere elevene og
hvordan du vil ivareta grunnleggende ferdigheter i undervisningsopplegget.
Fokus 3. studieår:
I tillegg til fokus første og andre år, beskriv hvordan du vil ivareta tilpasning av innhold og
arbeidsmåter på en måte som favner alle elevene.

Vurdering
Fokus 1. studieår:
Beskriv tegn (noe du kan observere) hos elevene som kan vise at målene for undervisninga er nådd.
Fokus 2. studieår:
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I tillegg til fokus første år, beskriv og begrunn hvordan du involverer elevene i vurderingen av deres
eget læringsutbytte (egenvurdering).
Fokus 3. studieår:
I tillegg til fokus første og andre år, beskriv hvordan du kan gi tilbakemelding til elevene med sikte
på deres faglige og sosiale utvikling (vurdering for læring).

Klasseledelse og læringsmiljø (1., 2. og 3. studieår)
Læreren har avgjørende betydning for elevenes læring. Beskriv derfor:
1. Hva vil du gjøre for å være en god klasseleder?
2. Hva vil du gjøre for å skape et godt læringsmiljø?
3. Hvilke opplevelser og erfaringer vil du at elevene skal ha, med deg som lærer?
Veiledning (1., 2. og 3. studieår)
Der du ønsker veiledning, beskriv tema angående følgende:
1. Førveiledning fra praksislærer:
2. Førveiledning fra universitetslærer:
3. Etterveiledning fra praksislærer:
4. Etterveiledning fra universitetslærer:
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Gjelder IMA-LU 1.-7. og 5.-10. trinn, 1.-4. studieår
Skissen nedenfor viser hvordan en undervisningsplan kan være. (Ta utskrift liggende og utvid
kolonnene.)

Student/studiekull:
Praksisskole/praksislærer/
årstrinn:
Dato og tidsramme for økta:
Fag/tema:
Læringsmål for elevene:
Tid
Spesifisering av
tidsplan

HVA (skal du
gjøre)
Oppstart,
motivasjon,
innhold,
arbeidsoppgaver,
vurdering,
avslutning

HVORDAN

HVORFOR

LÆREMIDLER

NOTAT

Beskrivelse av
“HVA”
Hvordan vil du
legge opp
undervisningen,
arbeidsmåter,
læringsstrategier,
læringsstiler

Begrunnelser
for “HVA” og
“HVORDAN”

Utstyr m.m. du
skal bruke

Praktiske
ting å
huske
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IMA-LU 1.-7. og 5.-10. trinn, 4. studieår.
Studenter overtar trinn/base/lærertimeplaner i to uker

Overtakelsespraksis
I andre praksisperiode det fjerde studieåret skal studentene på IMA-LU 1.-7. og 5.-10. trinn overta et
klassetrinn, en base, klasse eller timeplanen til lærere i to hele uker. Overtakinga kan karakteriseres
som en øvelse i å “stå på egne bein”. Studentene skal ha totalansvaret for undervisninga, elevene og
hjem-skole kontakten. De skal komme så nær som mulig den arbeidsdagen en lærer til vanlig står i.
Overtakelsespraksisen på IMA-LU 5.-10. gjennomføres primært ved universitetsskolene. For IMA-LU
1.-7. må flere praksisskoler trekkes inn for dekke behovet for praksisplasser.
Praksiskonsulenten setter opp studentgrupper og kobler dem til skoler og praksislærere/lærere i
samarbeid med skolens ledelse/fagleder/inspektør. For IMA-LU 5.-10. studentene skal det være en
studentkoordinator per trinn/base som skolen og praksiskonsulenten kan samarbeide med. For IMALU 1.-7. studentene skal det være en studentkoordinator per skole.
Detaljert plan for overtakelsespraksis settes opp i samarbeid mellom studentkoordinatorene og
ledelsen.
Studentene på IMA-LU 1.-7. trinn skal på grunn av elevenes behov for trygghet og kontinuitet ikke
overta på skolens første årstrinn.
Studentene på IMA-LU 1.-7. trinn har møtt elevene i forbindelse med høstpraksisen og kan overta
undervisninga ganske umiddelbart. Studentene på IMA-LU 5.-10. trinn vil i hovedsak møte elever de
ikke kjenner fra før og kan overta etter 1-2 dager med observasjon. Studentene på IMA-LU 5.-10.
trinn må i denne praksisen sikres en viss andel undervisning i sine masterfag, fordi de nå starter
forberedelsene til sine mastergradsoppgaver.
Praksislærernes/lærernes oppgaver i forbindelse med overtakelsespraksisen er i hovedsak
forberedelser sammen med studentene, praktisk tilrettelegging, oppsummering med studentene,
samarbeid med faglærerne og egen kompetanseheving. Det anbefales at rektor i samarbeid med
praksislærerne setter opp en plan for hvordan ukene skal disponeres. Når ikke annet er avtalt skal
praksislærerne/lærerne være på arbeidsplassen.

Overtakelsespraksis er ikke veiledet og skal ikke vurderes av praksislærer.
Skolens ledelse skal sørge for at det blir ført fravær og at fraværsoversikten sendes til
praksiskonsulenten.
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Bestått/ikke bestått praksis
Praksislærernes vurdering av bestått/ikke bestått praksis skal ta utgangspunkt i læringsmålene for
hvert studieår. Vurderingene må formuleres på en måte som skiller mellom studentenes grad av
måloppnåelse. For å bli mer bevisst på graderte formuleringer kan man bruke en tenkt skala.
Formuleringer som i liten grad, i mindre grad, på en tilfredsstillende måte, i stor grad, i svært stor
grad kan benyttes. Det vil bidra til å gi tydelige meldinger til studentene og til neste praksislærer.
Praksislærere må gjerne gi hverandre respons på innholdet i vurderingsrapportene.
De utviklingsområdene som praksislæreren peker på må kunne forstås av både studenten og neste
praksislærer. Formuleringene må være målbare, slik at neste praksislærere kan vurdere studentenes
utvikling. Utviklingspotensialet skal være en beskrivelse av hva studentene skal strekke seg etter i
utviklingen mot å bli en profesjonell lærer, og noe neste praksislærer skal kunne følge opp.

Egnethet for yrket
Studentene må få rom og tid til å prøve seg i yrket før egnethet vurderes. Samtidig bør man av
hensyn til studenten selv ikke vente for lenge med en samtale om trivsel og egnethet i rollen som
lærer.

Skikkethet
Er det i praksisperioden grunn til tvil om en students skikkethet, skal det gjennomføres en særskilt
skikkethetsvurdering i henhold til. Alle som er i kontakt med studenter på de aktuelle
utdanningene kan levere tvilsmelding, herunder faglærere, praksislærere, veiledere,
administrativt personale og medstudenter.
Ved tvil om skikkethet i løpet av en praksisperiode, skal den som melder, fylle ut ei tvilsmelding og
sende denne til praksiskonsulenten ved ILP som videresender til institusjonsansvarlig. Dersom tvil
om skikkethet meldes i forbindelse med praksis, skal lederen ved praksisinstitusjon informeres.
Se felles reglement for praksisopplæring i lærerutdanningene på side 66.
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(Dette kan bli endret studieåret i løpet av 2015-16)
Student:
Studiekull:
Praksisskole:
Hvordan synes du praksisskolen er tilrettelagt med hensyn til å ta imot studenter (pauserom,
møterom, plass til studentene)?
Godt Middels Mindre bra
Begrunn svaret:
Hvordan opplevde du at samarbeidet mellom praksislærer og praksisgruppa har vært?
Godt Middels Mindre bra
Begrunn svaret:
Hvordan har samarbeid og arbeidsfordeling fungert i praksisgruppa?
Godt Middels Mindre bra
Begrunn svaret:
I hvilken grad synes du praksislærer klarte å tilføre deg metodiske og didaktiske kunnskaper som du
hadde nytte av i praksis?
Stor Middels Liten

Begrunn svaret:
Hvordan ble du som student mottatt av det øvrige personalet (administrasjon og lærere) ved
praksisskolen?
Godt Middels Mindre bra
Begrunn svaret:

Har du andre synspunkter vedrørende praksisperioden som du vil nevne?

Skjemaet leveres til praksiskonsulent (elektronisk eller i posthylla) innen 2 uker etter avsluttet
praksis.
Innlevering av skjema er obligatorisk for godkjenning av praksis (jf. Emneplanen for praksis)
Svarene registreres og oppbevares hos praksiskonsulenten.
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TILBUD OM STILLING SOM PRAKSISLÆRER PÅ BARNETRINNET MAL
Rektor skal gi praksislæreren tilbudsbrev.

I tilsettingsutvalgets møte den …..., sak …… ble du tilsatt som praksislærer for Universitetet i Tromsø,
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (UiT/ILP).
Stillingen er knyttet til …………………….. skole, og gjelder for perioden 01.08…… – 31.07……
Som praksislærer forplikter du deg til å ta imot ei praksisgruppe på inntil 3 studenter i 6 uker pr.
skoleår. En normalfunksjon som praksislærer utgjør 7 uker, og din stillingsstørrelse blir da 85,7 %.
Nedsatt lesetid pr. uke vil være 1,35 klokketime, og du vil få en godtgjøring tilsvarende ca. kr 9 500
pr. år ut over vanlig lønn. Tilleggsutdanning i veiledning på minimum 30 studiepoeng gir ekstra
lønnskompensasjon.
Tilsetting skjer ellers i henhold til gjeldende øvingslæreravtale, og de vilkår som er beskrevet i
utlysningsteksten.
I stillingen har du 13,5 timer øremerket samarbeidsmøter med ILP.
Det forutsettes at du som praksislærer deltar på praksisrelaterte møter og kurs som holdes i regi av
UiT/ILP, og at du sammen med ledelsen ved praksisskolen bidrar til fleksible løsninger som gir
studentene en tilstrekkelig mengde timer innenfor sine fagvalg.
Universitetet i Tromsø/Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ønsker deg velkommen til godt
samarbeid om god praksis for studentene på Integrert master i lærerutdanning, og håper du vil trives
med oppgaven.
Vi ber om at du snarest innen 8 dager gir oss beskjed på vedlagte svarbrev om du tar stillingen eller
ikke.

Vennlig hilsen
Rektor
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TILBUD OM STILLING SOM PRAKSISLÆRER PÅ UNGDOMSTRINNET MAL
Rektor skal gi praksislæreren tilbudsbrev.

I tilsettingsutvalgets møte den ……, sak …… ble du tilsatt som praksislærer for Universitetet i Tromsø,
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (UiT/ILP).
Stillingen er knyttet til ………… skole, og gjelder for perioden 01.08…… – 31.07……
Som praksislærer forplikter du deg til å ta imot ei praksisgruppe på inntil 3 studenter i 6 uker pr.
skoleår. En normalfunksjon som praksislærer utgjør 7 uker, og din stillingsstørrelse blir da 85,7 %.
Nedsatt lesetid pr. uke vil være 1,2 klokketime, og du vil få en godtgjøring tilsvarende ca. kr 9 500 pr.
år ut over vanlig lønn. Tilleggsutdanning i veiledning på minimum 30 studiepoeng gir ekstra
lønnskompensasjon.
Tilsetting skjer ellers i henhold til gjeldende øvingslæreravtale, og de vilkår som er beskrevet i
utlysningsteksten.
I stillingen har du 13,5 timer øremerket samarbeidsmøter med ILP.
Det forutsettes at du som praksislærer deltar på praksisrelaterte møter og kurs som holdes i regi av
UiT/ILP, og at du sammen med ledelsen ved praksisskolen bidrar til fleksible løsninger som gir
studentene en tilstrekkelig mengde timer innenfor sine fagvalg.
Universitetet i Tromsø/Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ønsker deg velkommen til godt
samarbeid om god praksis for studentene på Integrert master i lærerutdanning, og håper du vil trives
med oppgaven.
Vi ber om at du snarest innen 8 dager gir oss beskjed på vedlagte svarbrev om du tar stillingen eller
ikke.

Vennlig hilsen
Rektor
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TILBUD OM STILLING SOM PRAKSISLÆRER PÅ TIMEBASIS – MAL
Rektor skal gi praksislæreren tilbudsbrev.

Universitetet i Tromsø, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (UiT/ILP) engasjerer deg som
praksislærer på timebasis for skoleåret 2012-2013. Stillingen er knyttet opp imot din lærerstilling ved
……………… skole.
Det å være praksislærer innebærer at du skal ta imot ei praksisgruppe på inntil 3 studenter i 6 uker
dette skoleåret. Praksisgruppa skal ha 15 klokketimer undervisning pr. uke 7,5 klokketimer veiledning
pluss to individuelle veiledninger.
I stillingen har du 13,5 timer øremerket samarbeidsmøter med ILP.
Da dette er et timebasert engasjement, vil du ikke få noe nedsatt lesetid, men en ekstra
lønnskompensasjon sammenlignet med fast tilsatte praksislærere.
Samlet utbetaling for de 6 ukene vil være ca. 26 000, feriepenger inkludert.
Deler flere lærere på en stilling, fordeles lønnskompensasjon på antall lærere.
Tilleggsutdanning i veiledning på minimum 30 studiepoeng gir ekstra lønnskompensasjon.
Praksislærer fyller ut et lønnsskjema, som sendes til UiT/ILP, og det er ILP som betaler lønn direkte til
praksislærer.
Det forutsettes at du som praksislærer deltar på praksisrelaterte møter og kurs som holdes i regi av
UiT/ILP, og at du sammen med ledelsen ved praksisskolen bidrar til fleksible løsninger som gir
studentene en tilstrekkelig mengde timer innenfor sine fagvalg.
Universitetet i Tromsø/Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ønsker deg velkommen til godt
samarbeid om god praksis for studentene på Integrert master i lærerutdanning, og håper du vil trives
med oppgaven.
Vi ber om at du snarest innen 8 dager gir oss beskjed på vedlagte svarbrev om du tar stillingen eller
ikke.

Vennlig hilsen
Rektor
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SVARBREV FOR TILBUD OM STILLING SOM PRAKSISLÆRER – MAL
Praksislærer skal levere til skolens rektor

Frist for å svare om du tar stillingen/ ikke tar stillingen er ____________________

Jeg bekrefter med dette at jeg tar imot / ikke tar imot (stryk det som ikke passer)
stilling som ____________________________________________________
ved _________________________________ (tjenestested)
på de betingelsene som er beskrevet i tilbudsbrevet datert ________________
Eventuelle meldinger:

PERSONALIA (til bruk for ILP)
Fullt navn
Adresse (gate/vei + postnummer)
Telefon:
E-post adresse

………………………………………… den …………………………..
……………………………………………
(Underskrift)
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Prosedyre for refusjon til praksisskolen angående lønn til praksislærere og godtgjøring til
skoleledere m.m.:
Rutinene med hensyn til refusjonskrav endres slik at skoleleder sender endelig faktura til
kommunens økonomikonsulent, som på sin side utarbeider en faktura som sendes til førstekonsulent
Frank Otto Olsen.
E-post: frank.o.olsen@uit.no
Kontor: A.203
Adresse: Universitetet i Tromsø, ILP, Mellomvegen 110, 9037 Tromsø
Saksgangen er slik:
 Skolen melder til sin økonomikonsulent i Tromsø kommune
 Økonomikonsulent sender krav til ILP, v/praksiskonsulenten for IMA-LU 1.7 og 5-10
 Praksiskonsulenten kontrollerer, evt. korrigerer, og sender tilbake til
økonomikonsulenten i Tromsø kommune
 Økonomikonsulent sender deretter et ferdig utfylt refusjonskrav til praksisskolen.
Skoleleder kontrollerer, undertegner, legger ved alle regneark, og sender samlet
refusjonskrav tilbake til økonomikonsulenten i Tromsø kommune
 Økonomikonsulent i Tromsø kommune utformer til slutt en faktura for den enkelte
skole, og sender denne direkte til fakturamottaket ved UiT
Universitetsskoleprosjektet
I USPiT har universitetsskolene forpliktet seg til å være arena for praksisopplæring og forsknings- og
utviklingsarbeid som drives i samarbeid med universitetets forskere, studenter og ledelse og
praksislærere ved skolene.
Møteressurs i Øvingslæreravtalen
Godtgjøring for ordinær praksis, inklusive praksismøter, dekkes i henhold til Øvingslæreravtalen av
2005. I avtalen ligger en møteressurs på 13,5 klokketimer til samarbeidsmøter med UiT for
praksislærere i 100 % praksislærerstilling. Disse møtene legger UiT/ILP så langt det er mulig til
mellom klokka 14.00 og 16.00.
Kommunalt tilskudd til USPiT
Universitetsskolene får et kommunalt tilskudd per år til samarbeid om USPiT.
Godtgjøringer ut over møteresursen
Dialogseminar og arbeidsmøter
Vikarutgifter skolene får når praksislærere i arbeidstida er invitert til møter, dialogseminarer og
lignende som går ut over ramma i Øvingslæreravtalen, godtgjøres etter avtale med ILP/USPiT.
Fakturaen stiles til Fakturkontoret ved UiT, 9037 Tromsø. Ansattnummer 107098 skal oppgis som
referanse og utfylt Fakturagrunnlag må legges ved. Fakturaen skal sendes via ILP/USPiT som
videresender.
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Oppdrag
Studenters observasjoner, kartlegginger og prosjekter utenom praksis, pluss datainnsamling til
mastergradsoppgaver, gis ingen ekstra godtgjøring. Ekstra tilrettelegging i tilknytning til dette kan
godtgjøres med kr 270,- per time. Timetallet skal på forhånd være avtalt med ILP. Skjemaet «Lønn og
godtgjøringer» skal brukes.
Undervisning
Der praksislærere inviteres til å ha kurs/informasjon/undervisning på IMA-LU 1.-7. og 5.-10. trinn
godtgjøres det etter oppsatte timesatser i henhold til lærerens lønnsplassering. ILP dekker utgifter til
tid til planlegging, gjennomføring og utarbeidelse av vikaropplegg. Omfanget avtales i forkant med
USPiT.
Godkjent av kontorsjef Chris Bull-Berg 24.3.2014.
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Praksisplanen skal sees i sammenheng med praksisdelen av rammeplanen for
grunnskolelærerutdanningen og de enkelte emneplanene som inngår i utdanningen.
Praksisopplæringen, i likhet med fagstudiene, skal utvikle følgende kompetanseområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fag og grunnleggende ferdigheter
Skolen i samfunnet
Etikk
Pedagogikk og fag didaktikk
Ledelse og læringsprosesser
Samhandling og kommunikasjon
Endring og utvikling
Forsknings- og utviklingskompetanse (FoU-kompetanse)

Kompetanseområdene utgjør de overordnede mål for praksisopplæringen, og danner grunnlag for
læringsmålene for hvert enkelt studieår. Målene for de enkelte studieår er identiske med de kravene
som stilles til studenten for å få bestått praksis. Se eget punkt om vurdering i denne planen.
Mål for praksisdelen av studiet
Praksisdelen av studiet har som mål at studentene skal utvikle sin profesjonskunnskap gjennom å
prøve ut og bearbeide egne faglige og didaktiske kunnskaper. Gjennom studieforløpet skal det stilles
stadig mer krevende krav til studentene.
Praksis skal være en integrert del av alle fagstudier. Det forutsettes et nært samarbeid mellom
studenter, faglærere, praksislærere og ledelsen ved praksisskolene om planlegging, gjennomføring
og evaluering av praksis.
Praksisskolen skal være en læringsarena for organiserte praksisperioder, men også for utprøving av
spesielle undervisningsopplegg utenom praksisperiodene. Praksisskolen skal være en arena for
studentenes arbeid i forbindelse med FoU- og mastergradsarbeid. Dessuten skal studentene kunne
delta aktivt i skole-hjem-samarbeid ved praksisskolen.
Læringsmål for de enkelte studieårene
1. studieår
Studenten skal:
 vise gode evner til kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter i forhold til elever,
medstudenter og praksislærer


vise at han/hun kan gi omsorg og støtte både til enkeltelever og elevgrupper, samt skape
gode relasjoner mellom de aktuelle parter i skolesamfunnet



finne ut hvilke muligheter skolen har til å utvikle digitale ferdigheter hos elevene, samt
observere og delta i skolens arbeid for å styrke elevenes digitale dømmekraft



få et bevisst forhold til etiske og yrkesetiske problemstillinger knyttet til lærerrollen



få innføring i og erfaring med skolens forsknings- og utviklingsvirksomhet (FoU-virksomhet)



få innsikt i hvordan skolen arbeider med klima- og miljøspørsmål



få erfaring med å planlegge og gjennomføre undervisning i norsk og matematikk i tråd med
gjeldende læreplaner
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få erfaring med begynneropplæring, samt se sammenhengen mellom denne og de praktiskestetiske fagene



få kjennskap til grunnlaget for elevvurdering

2. studieår
Studenten skal i tillegg til læringsmål fra 1. studieår:
 vise evne til å tilrettelegge lærestoff og arbeidsmåter i forhold til elevgruppa


vise evne til god ledelse av grupper og klasser



kunne planlegge et undervisningsopplegg basert på informasjonsteknologi



kunne analysere praksiserfaringer, og gjennom dette også kunne forstå konflikter



aktivt å medvirke i skolens arbeid på feltet lærende organisasjon



gjennom aktiv deltakelse å øke forståelsen for betydningen av samspillet mellom skole og
hjem



få kjennskap i å tilrettelegge tilpasset opplæring for enkeltelever og kjennskap til feltet
spesialundervisning



få erfaring med ulike vurderingsmetoder

3. studieår
Studenten skal i tillegg til læringsmål fra tidligere studieår:
 kunne tilrettelegge lærestoff og arbeidsmåter i forhold til elevenes bakgrunn, forutsetninger
og utviklingsmuligheter


være en klar og tydelig leder for elevene



kunne anvende skolens vurderingsformer



kunne planlegge og gjennomføre et avgrenset forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid)
sammen med medstudenter, faglærer og praksislærer



vise forståelse for hvordan rammevilkår virker inn på lærerens planlegging og elevenes
læring og utvikling



vise evne til variert bruk av informasjonsteknologi i forhold til elevenes arbeid hjemme og på
skolen



få erfaring i å tilrettelegge tilpasset opplæring for enkeltelever og innsikt i feltet
spesialundervisning



få økt innsikt i skolens flerkulturelle aspekter

4. studieår
Studenten skal i tillegg til læringsmål fra tidligere studieår:
 kunne se både fagets og skolens rolle i samfunnet


kunne foreta selvstendige yrkesetiske refleksjoner og vurderinger i forhold til personlig og
faglig utvikling



kunne initiere og gjennomføre et forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) der elevene
aktivt involveres



kunne vurdere sammenhengen mellom skolens bruk av digitale verktøy og læreplanens mål
om digitale ferdigheter



kunne arbeide selvstendig med ulike vurderingsformer



vise en helhetlig forståelse av læreplanverket for grunnskolen
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Organisering og arbeidsformer
Praksisopplæringen er en obligatorisk del av utdanningen, og omfatter minimum 20 uker veiledet
praksis de fire første studieårene, i tillegg vil det bli lagt til rette for kortere eller lengre feltarbeid i 4.
og eller 5. studieår. Studentene, faglærerne og praksisskolene har sammen ansvar for planlegging,
gjennomføring og bearbeiding av praksiserfaringene. Gjennomføringen av praksis skjer ved
grunnskoler som universitetet har en samarbeidsavtale med. Rektor ved praksisskolen er ansvarlig
for organiseringen av øvingsopplæringen, mens praksislærer har ansvaret for selve gjennomføringen.
Faglærere har ansvaret for den oppfølgingen som skal gjøres fra universitetet.

Praksisperiodene
1.studieår: Praksis legges til 3.-4. årstrinn i grunnskolen, og utgjør til sammen 6 uker.
2. studieår: Praksis legges til 1.-2. årstrinn i grunnskolen, og utgjør til sammen 6 uker.
3. studieår: Praksis legges til 4.–7. trinn, og utgjør til sammen 6 uker.
4.studieår: Praksis legges til 1.–7. trinn, og utgjør til sammen 2 uker pluss 2 uker overtakelsespraksis,
utenlands eller annen praksis.
5. studieår: Feltarbeid kan legges til dette studieåret.
Gjennomføring av praksis
Praksis organiseres gjennom sammenhengende uker på praksisskolen, der studenten kan se helheten
i elevenes skolehverdag, men også med mulighet for punktpraksis der en følger spesielle fag. Annen
type organisering av praksis vil også være aktuell i forbindelse med studentenes bachelor- og
mastergradsoppgaver.
I forkant av undervisningen leverer studenten “Dokument for undervisningsplanlegging med
veiledning.” Dokumentet danner grunnlaget for den veiledningen som blir gitt.
Studentene skal som gruppe ha 15 klokketimer undervisning pr. uke. I tillegg skal praksislærer gi
gruppa 7,5 klokketime med veiledning pr. uke. Studentene skal delta i de oppgaver som praksislærer
har på skolen i løpet av skoledagen.
Praksismappe/dokumentasjon
Praksisperioden skal dokumenteres i en individuell, skriftlig praksismappe. Praksismappa skal være
en dokumentasjon på studentens egen læring og profesjonsutvikling i praksis, og skal inneholde
følgende:
 Forventningslogg


Egne utviklingsmål for neste praksisperiode



Vurderingsrapport fra siste praksisperiode



Annet som dokumenterer læring og utvikling

Studenten har ansvaret for praksismappa og at den blir lagt frem for praksislæreren ved oppstart på
ny praksisperiode.
Praksisevaluering: Studenten er forpliktet til å fylle ut og levere inn Institutt for lærerutdanning og
pedagogikks vurderingsskjema av praksis innen avtalt tidsfrist. Ikke innlevert skjema medfører at
praksis ikke godkjennes.
Taushetsplikt: Studenten er underlagt lovbestemt taushetsplikt som gjelder for grunnskolen. Før hver
praksisperiode er det rektor ved praksisskolen sitt ansvar å påse at taushetserklæring blir
undertegnet av studenten. I skriftlige arbeider hvor studentene bruker erfaringer fra praksisfeltet,
kreves det person- og stedsanonymitet.
Gruppeavtale
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Studentene i hver praksisgruppe skal være med på å utarbeide en kontrakt i forkant av praksis.
Denne kontrakten skal beskrive hva som forventes av den enkelte student i forhold til samarbeid og
arbeidsfordeling i gruppa. Se side XXX
Hver enkelt student skal skrive under på kontrakten, og en kopi skal leveres til praksislæreren i
begynnelsen av praksisperioden.
Vurdering
Egenvurdering og veiledende vurdering
Midtveis og i siste uke av praksisperioden leverer studenten en skriftlig egenvurdering til
praksislæreren. Denne danner grunnlaget for individuelle samtaler mellom praksislæreren og
studenten. Etter endt praksis får studentene en skriftlig vurderingsrapport, der vurderingen gjøres ut
fra de læringsmål som gjelder for studieåret. Ved midtveisevalueringen må det tas hensyn til hvor
lenge studenten har vært i praksis. Krav om måloppnåelse på alle punkter skjer først ved endt praksis
i studieåret.
Praksis gjennomføres i henhold til egne planer for praksis. Både praksis, samt for- og etterarbeid
knyttet til denne, må være bestått for at studenter kan fremstille seg til gjenværende eksamener i
gjeldene studieår.
Dersom det ser ut til at studenten kan få vansker med å bestå praksis, skal også midtveisevalueringen
være skriftlig. Denne sendes praksisadministrasjonen, som kaller inn til et møte mellom student,
praksislærer, faglærer, studieleder og praksiskonsulent. Se Felles reglement for praksisopplæring.
Dersom en student i siste del av praksisperioden viser en svært negativ utvikling, kan studenten få
ikke bestått i praksis til tross for at det ikke foreligger en skriftlig midtveisvurdering.
Vurderingskriterier for bestått/ikke bestått
Målene for hvert studieår danner grunnlaget for vurderingen, som gis ut fra følgende kriterier:
Bestått

Ikke
bestått

Har innenfor alle de 8 kompetanseområdene (fag og grunnleggende ferdigheter, skolen i
samfunnet, etikk, pedagogikk og fagdidaktikk, ledelse og læringsprosesser, samhandling
og kommunikasjon, endring og utvikling, forskning og utvikling) demonstrert et
kunnskaps-/ferdighetsnivå som tilfredsstiller det som kreves for å kunne praktisere som
lærer.
Har et kunnskaps-/ferdighetsnivå på minst ett av de 8 kompetanseområdene (fag og
grunnleggende ferdigheter, skolen i samfunnet, etikk, pedagogikk og fagdidaktikk, ledelse
og læringsprosesser, samhandling og kommunikasjon, endring og utvikling, forskning og
utvikling) som ligger under det som kreves for å kunne praktisere som lærer.

Prosedyre ved ikke bestått praksis
Studenter som i løpet av praksisperioden opparbeider seg et udokumentert fravær på mer enn 10 %,
må avslutte praksisen. Praksisperioden vil i så tilfelle bli regnet som et tellende forsøk. Praksislærer
gir skriftlig beskjed til Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.
Ved mulighet for ikke bestått i praksis gjennomføres følgende:


Praksislærer skriver midtveisvurdering, jf. retningslinjer for vurdering.



Praksiskonsulent i samarbeid med studieleder innkaller til møte der student, praksislærer,
studieleder, faglærer og praksiskonsulent deltar, for drøfting og avklaring av
midtveisvurderinga. Også andre involverte parter kan innkalles til møtet. Praksiskonsulent
har ansvar for å føre referat fra møtet. I referatet må det komme klart fram hva som må
forbedres for at studenten skal få karakteren bestått.
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Ved ikke bestått i praksis må praksislærer skrive en sluttvurderingsrapport, som på en avklarende og
begrunnende måte redegjør for det vurderingsstandpunktet praksislærer, i samråd med faglærer og
studieleder, er kommet fram til. Sluttvurderingsrapporten skal følge retningslinjer for vurdering.
Sluttvurderingsrapporten må umiddelbart, og senest en uke etter praksis, sendes Institutt for
lærerutdanning og pedagogikk. Studieleder har ansvar for videre oppfølging.

Skriftlig avsluttende vurdering av praksisperioden
For hver praksisperiode skal studentene vurderes etter karakteren bestått/ikke bestått. Studenten
vurderes ut fra de mål som er satt for praksis i hvert studieår. For å få karakteren bestått, må
studenten ha tilfredsstilt alle de krav som gjelder for studieåret, og som igjen representerer de åtte
kompetanseområdene. Praksislærer fastsetter karakter, men bruker faglærer som dialogpartner i
vurderingsprosessen. Studenten må dessuten ha godkjent eventuelle arbeidskrav som er lagt til
praksis i de enkelte studieår.
Vurderingsrapporten sendes til instituttet innen en uke etter avsluttet praksis, og ved endt praksis
skal studenten få en kopi av denne hos praksislærer. Studenten må ha bestått praksis i studieåret for
å kunne gå videre i praksisopplæringen. Hvis en student har fått karakteren ikke bestått i praksis, får
studenten kun 1 – ett – nytt forsøk på å oppnå bestått karakter. Ny praksisperiode gjennomføres når
ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår.
Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått, må studenten avslutte utdanningen.
Studenten skal gjøres skriftlig oppmerksom på dette før andre forsøk i praksis påbegynnes, jf.
forskrift om eksamener ved Universitetet i Tromsø. Studenter som har fått karakter ikke bestått i
praksis kan ikke fremstille seg til resterende eksamener gjeldende studieår.
Studieleder i samarbeid med praksiskonsulent innkaller studenten til møte der ny praksisperiode
avklares, det skal føres referat fra møte.
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Praksisplanen må sees i sammenheng med praksisdelen av rammeplanen for
grunnskolelærerutdanningen og de enkelte emneplanene som inngår i utdanningen.
Praksisopplæringen, i likhet med fagstudiene, skal utvikle følgende kompetanseområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fag og grunnleggende ferdigheter
Skolen i samfunnet
Etikk
Pedagogikk og fag didaktikk
Ledelse og læringsprosesser
Samhandling og kommunikasjon
Endring og utvikling
Forsknings- og utviklingskompetanse (FoU-kompetanse)

Kompetanseområdene utgjør de overordnede mål for praksisopplæringen, og danner grunnlag for
læringsmålene for hvert enkelt studieår. Målene for de enkelte studieår vil være identiske med de
krav som stilles til studenten for å få bestått praksis. Se eget punkt om vurdering i denne planen.
Mål for praksisdelen av studiet
Praksisdelen av studiet har som mål at studentene skal utvikle sin profesjonskunnskap gjennom å
prøve ut og bearbeide egne faglige og didaktiske kunnskaper. Gjennom studieforløpet skal det stilles
stadig mer krevende krav til studentene.
Praksis skal være en integrert del av alle fagstudier. Det forutsettes et nært samarbeid mellom
studenter, faglærere, praksislærere og ledelsen ved praksisskolene om planlegging, gjennomføring
og evaluering av praksis.
Praksisskolen skal være en læringsarena for organiserte praksisperioder, men også for utprøving av
spesielle undervisningsopplegg utenom praksisperiodene. Praksisskolen skal være en arena for
studentenes arbeid i forbindelse med FoU-arbeid og mastergradsarbeid. Dessuten skal studentene
kunne delta aktivt i skole-hjem-samarbeid ved praksisskolen.
Læringsmål for de enkelte studieårene
1. studieår
Studenten skal:






vise gode evner til kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter i forhold til elever,
medstudenter og praksislærer
vise at man kan gi omsorg og støtte både til enkeltelever og elevgrupper, samt skape gode
relasjoner mellom de aktuelle parter i skolesamfunnet
finne ut hvilke muligheter skolen har til å utvikle digitale ferdigheter hos elevene, samt
observere og delta i skolens arbeid for å styrke elevenes digitale dømmekraft
få et bevisst forhold til etiske og yrkesetiske problemstillinger knyttet til lærerrollen
få erfaring med å planlegge og å gjennomføre undervisning i det aktuelle skolefaget i tråd
med gjeldende læreplaner
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få innføring i og erfaring med skolens forsknings- og utviklingsvirksomhet (FoU-virksomhet)



få innsikt i hvordan skolen arbeider med klima- og miljøspørsmål



få kjennskap til grunnlaget for elevvurdering

2. studieår
Studenten skal i tillegg til læringsmål fra første studieår:
 vise evne til å tilrettelegge lærestoff og arbeidsmåter i forhold til elevgruppa


vise evne til å bruke varierte arbeidsformer i fag 1 og 2



vise evne til god ledelse av grupper og klasser



kunne planlegge et undervisningsopplegg basert på informasjonsteknologi



kunne analysere praksiserfaringer, og gjennom dette også kunne forstå konflikter



kunne se sammenheng mellom årsplanen og progresjon i fag 1 og 2



få kjennskap i å tilrettelegge tilpasset opplæring for enkeltelever og kjennskap til feltet
spesialundervisning



få erfaring med ulike vurderingsmetoder

3. studieår
Studenten skal i tillegg til læringsmål fra tidligere studieår:
 kunne tilrettelegge lærestoff og arbeidsmåter i forhold til elevenes bakgrunn, forutsetninger
og utviklingsmuligheter


kunne vise og anvende fag/fagdidaktisk kompetanse



kunne vise og anvende ferdigheter i fag 1 og fag 2



kunne se fagets og skolens rolle i lokalsamfunnet



kunne anvende ulike vurderingsformer, med fokus på karaktersetting og fagsamtaler



kunne planlegge og gjennomføre et avgrenset forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid)
sammen med medstudenter, faglærer og praksislærer



vise forståelse for hvordan rammevilkår virker inn på lærerens planlegging og elevenes
læring og utvikling



gjennom aktiv deltakelse øke forståelsen for betydningen av samspillet mellom skole og hjem



få kunnskap om og forståelse for ungdomstrinnets egenart



vise evne til variert bruk av informasjonsteknologi i forhold til elevenes arbeid hjemme og på
skolen



medvirke i skolens arbeid på feltet lærende organisasjon



få erfaring i å tilrettelegge tilpasset opplæring for enkeltelever og innsikt i feltet
spesialundervisning



få økt innsikt i skolens flerkulturelle aspekter



få gode eksempler og veiledning som gir inspirasjon til egenutvikling

4.studieår
Studenten skal i tillegg til læringsmål fra tidligere studieår:
 kunne se både fagets og skolens rolle i samfunnet


kunne vise og anvende faglige ferdigheter i fag 1, fag 2 og fag 3



kunne foreta selvstendige yrkesetiske refleksjoner og vurderinger i forhold til personlig og
faglig utvikling
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kunne vurdere sammenhengen mellom skolens bruk av digitale verktøy og læreplanens mål
om digitale ferdigheter



kunne arbeide selvstendig med ulike vurderingsformer



kunne bruke praksisskolen som arena for datainnsamling og egenutvikling



vise en helhetlig forståelse av læreplanverket for grunnskolen

Organisering og arbeidsformer
Praksisopplæringen er en obligatorisk del av utdanningen, og omfatter minimum 20 uker veiledet
praksis de fire første studieårene. Studentene, faglærerne og praksisskolene har sammen ansvar for
planlegging, gjennomføring og bearbeiding av praksiserfaringene. Gjennomføringen av praksis skjer
ved grunnskoler som universitetet har en samarbeidsavtale med. Rektor ved praksisskolen er
ansvarlig for organiseringen av øvingsopplæringen, mens praksislærer har ansvaret for selve
gjennomføringen. Faglærere har ansvaret for den oppfølgingen som skal gjøres fra universitetet.
Praksisperiodene
1. studieår: Praksis legges til 5.–7. årstrinn i grunnskolen, og utgjør til sammen 6 uker.
2. studieår: Praksis legges til 8.-10. årstrinn i grunnskolen, og utgjør til sammen 6 uker.
3. studieår: Praksis legges til 5.–10. årstrinn i grunnskolen, og utgjør til sammen 6 uker.
4.studieår: Praksis legges til 5.–10. årstrinn i grunnskolen, og utgjør til sammen 2 uker, pluss 2 uker
overtakelsespraksis, utenlands eller annen praksis
5. studieår: Feltarbeid kan legges til dette studieåret.

Gjennomføring av praksis
Praksis organiseres gjennom sammenhengende uker på praksisskolen, der studenten kan se helheten
i elevenes skolehverdag, men også med mulighet for punktpraksis der en følger spesielle fag. Annen
type organisering av praksis vil også være aktuell i forbindelse med studentenes bachelor- og
mastergradsoppgaver.
I forkant av undervisningen leverer studenten “Dokument for undervisningsplanlegging med
veiledning.” Dokumentet danner grunnlaget for den veiledningen som blir gitt.
Studentene skal som gruppe ha 15 klokketimer undervisning pr. uke. I tillegg skal praksislærer gi
gruppa 7,5 klokketime med veiledning pr. uke. Studentene skal delta i de oppgaver som praksislærer
har på skolen i løpet av skoledagen.
Praksismappe/dokumentasjon
Praksisperioden skal dokumenteres i en individuell, skriftlig praksismappe. Praksismappa skal være
en dokumentasjon på studentens egen læring og profesjonsutvikling i praksis, og skal inneholde
følgende:
 Forventningslogg


Egne utviklingsmål for neste praksisperiode



Vurderingsrapport fra siste praksisperiode



Annet som dokumenterer læring og utvikling
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Studenten har ansvaret for praksismappa og at den blir lagt frem for praksislæreren ved oppstart på
ny praksisperiode.
Praksisevaluering: Studenten er forpliktet til å fylle ut og levere inn Institutt for lærerutdanning og
pedagogikks vurderingsskjema av praksis innen avtalt tidsfrist. Ikke innlevert skjema medfører at
praksis ikke godkjennes.
Taushetsplikt: Studenten er underlagt lovbestemt taushetsplikt som gjelder for grunnskolen. Før hver
praksisperiode er det rektor ved praksisskolen sitt ansvar å påse at taushetserklæring blir
undertegnet av studenten. I skriftlige arbeider hvor studentene bruker erfaringer fra praksisfeltet,
kreves det person- og stedsanonymitet.
Gruppeavtale
Studentene i hver praksisgruppe skal være med på å utarbeide en kontrakt i forkant av praksis.
Denne kontrakten skal beskrive hva som forventes av den enkelte student i forhold til samarbeid og
arbeidsfordeling i gruppa. Se side XXXX
Hver enkelt student skal skrive under på kontrakten, og en kopi skal leveres til praksislæreren i
begynnelsen av praksisperioden.
Vurdering
Egenvurdering og veiledende vurdering
Midtveis og i siste uke av praksisperioden leverer studenten en skriftlig egenvurdering til
praksislæreren. Denne danner grunnlaget for individuelle samtaler mellom praksislæreren og
studenten. Etter endt praksis får studentene en skriftlig vurderingsrapport, der vurderingen gjøres ut
fra de læringsmål som gjelder for studieåret. Ved midtveisevalueringen må det tas hensyn til hvor
lenge studenten har vært i praksis. Krav om måloppnåelse på alle punkter skjer først ved endt praksis
i studieåret.
Praksis gjennomføres i henhold til egne planer for praksis. Både praksis, samt for- og etterarbeid
knyttet til denne, må være bestått for at studenter kan fremstille seg til gjenværende eksamener i
gjeldene studieår.
Dersom det ser ut til at studenten kan få vansker med å bestå praksis, skal også midtveisevalueringen
være skriftlig. Denne sendes praksisadministrasjonen, som kaller inn til et møte mellom student,
praksislærer, faglærer, studieleder og praksiskonsulent. Se Felles reglement for praksisopplæring.
Dersom en student i siste del av praksisperioden viser en svært negativ utvikling, kan studenten få
ikke bestått i praksis til tross for at det ikke foreligger en skriftlig midtveisvurdering.
Vurderingskriterier for bestått/ikke bestått
Målene for hvert studieår danner grunnlaget for vurderingen, som gis ut fra følgende kriterier:
Bestått

Ikke
bestått

Har innenfor alle de 8 kompetanseområdene (fag og grunnleggende ferdigheter, skolen i
samfunnet, etikk, pedagogikk og fagdidaktikk, ledelse og læringsprosesser, samhandling
og kommunikasjon, endring og utvikling, forskning og utvikling) demonstrert et
kunnskaps-/ferdighetsnivå som tilfredsstiller det som kreves for å kunne praktisere som
lærer.
Har et kunnskaps-/ferdighetsnivå på minst ett av de 8 kompetanseområdene (fag og
grunnleggende ferdigheter, skolen i samfunnet, etikk, pedagogikk og fagdidaktikk, ledelse
og læringsprosesser, samhandling og kommunikasjon, endring og utvikling, forskning og
utvikling) som ligger under det som kreves for å kunne praktisere som lærer.
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Prosedyre ved ikke bestått praksis
Studenter som i løpet av praksisperioden opparbeider seg et udokumentert fravær på mer enn 10 %,
må avslutte praksisen. Praksisperioden vil i så tilfelle bli regnet som et tellende forsøk. Praksislærer
gir skriftlig beskjed til Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.
Ved mulighet for ikke bestått i praksis gjennomføres følgende:


Praksislærer skriver midtveisvurdering, jf. retningslinjer for vurdering.



Praksiskonsulent i samarbeid med studieleder innkaller til møte der student, praksislærer,
studieleder, faglærer og praksiskonsulent deltar, for drøfting og avklaring av
midtveisvurderinga. Også andre involverte parter kan innkalles til møtet. Praksiskonsulent
har ansvar for å føre referat fra møtet. I referatet må det komme klart fram hva som må
forbedres for at studenten skal få karakteren bestått.
Ved ikke bestått i praksis må praksislærer skrive en sluttvurderingsrapport, som på en avklarende og
begrunnende måte redegjør for det vurderingsstandpunktet praksislærer, i samråd med faglærer og
studieleder, er kommet fram til. Sluttvurderingsrapporten skal følge retningslinjer for vurdering.
Sluttvurderingsrapporten må umiddelbart, og senest en uke etter praksis, sendes Institutt for
lærerutdanning og pedagogikk. Studieleder har ansvar for videre oppfølging.

Skriftlig avsluttende vurdering av praksisperioden
For hver praksisperiode skal studentene vurderes etter karakteren bestått/ikke bestått. Studenten
vurderes ut fra de mål som er satt for praksis i hvert studieår. For å få karakteren bestått, må
studenten ha tilfredsstilt alle de krav som gjelder for studieåret, og som igjen representerer de åtte
kompetanseområdene. Praksislærer fastsetter karakter, men bruker faglærer som dialogpartner i
vurderingsprosessen. Studenten må dessuten ha godkjent eventuelle arbeidskrav som er lagt til
praksis i de enkelte studieår.
Vurderingsrapporten sendes til instituttet innen en uke etter avsluttet praksis, og ved endt praksis
skal studenten få en kopi av denne hos praksislærer. Studenten må ha bestått praksis i studieåret for
å kunne gå videre i praksisopplæringen. Hvis en student har fått karakteren ikke bestått i praksis, får
studenten kun 1 – ett – nytt forsøk på å oppnå bestått karakter. Ny praksisperiode gjennomføres når
ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår.
Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått, må studenten avslutte utdanningen.
Studenten skal gjøres skriftlig oppmerksom på dette før andre forsøk i praksis påbegynnes, jf.
forskrift om eksamener ved Universitetet i Tromsø. Studenter som har fått karakter ikke bestått i
praksis kan ikke fremstille seg til resterende eksamener gjeldende studieår.
Studieleder i samarbeid med praksiskonsulent innkaller studenten til møte der ny praksisperiode
avklares, det skal føres referat fra møte.
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Innledning
Felles praksisreglement for praksisopplæringa ved profesjonsutdanningene ved Institutt for
lærerutdanning og pedagogikk (ILP) omfatter følgende studieprogram:






Integrert master i lærerutdanning for trinn 1-7, 5-10 og 8-13
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag og yrkesfag for trinn 8-13
Barnehagelærerutdanningen
Bachelor i spesialpedagogikk
Master i spesialpedagogikk og Master i logopedi

Reglementet gjelder for studenter og alle som er involvert i studentenes praksisopplæring;
praksislærere og praksisinstitusjoner, faglærere, administrasjon og ledelse ved UiT Norges
arktiske universitet (heretter UiT) ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (heretter
ILP).
Politiattest
Studentene må levere politiattest (barneomsorgsattest), for å kunne delta i praksisopplæring jf.
Politiregisterloven, § 39. Politiattesten leveres seinest ved studiestart til praksiskonsulenten ved
det studieprogrammet studenten tilhører. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest ved
oppstart, kan ikke delta i praksisopplæring. Politiattesten er gyldig i tre år og må fornyes for
studenter som har praksis ut over de tre årene, jf. Forskrift om opptak til høyere utdanning kap.
6, §§ 6-1 – 6-9. Studenten plikter å informere studieadministrasjonen dersom det underveis i
studiene oppstår forhold som berører paragrafene jf. Politiregisterloven, § 39.
Forskriften er under revisjon og studenter omfattes av til enhver tid gjeldende forskrift.
Taushetserklæring
Studenter i praksisopplæring omfattes av taushetsplikt. Taushetsplikten pålegges gjennom
Universitets- og høyskolelovens § 4-6, der det heter at «En student som i studiesammenheng får
kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for
yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring
som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for.» Se også Opplæringslova §15-1 og
Barnehagelova § 20, som begge henviser til Forvaltningsloven §13.
Ved UiT underskrives taushetserklæringen ved bekreftelse fra studenten via StudentWeb.
Følgende tekst står i den elektroniske taushetserklæringa studentene signerer ved UiT;
«Jeg forplikter meg med dette til å bevare taushet om noens personlige forhold som jeg får
kjennskap til i studiet, ved praksisopplæring og ved deltakelse i råd, utvalg eller andre organ ved
UiT Norges arktiske universitet. Taushetsplikten gjelder i arbeid så vel som i fritid, også etter en
har sluttet som student ved UiT/Institutt for lærerutdanning og pedagogikk».
Ledelsen ved praksisinstitusjonen skal gjøre studentene oppmerksom på taushetsplikten, og følger
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opp dette i henhold til egne prosedyrer. I skriftlige arbeider hvor studentene bruker erfaringer fra
praksisfeltet, kreves det person- og stedsanonymitet.
3.1 Samtykke
Studenter i praksis har i blant med seg oppgaver og arbeidskrav i praksis der de skal innhente
ulike data. Oppgavene gis i den hensikt at studentene skal få innsikt, kunnskap eller kompetanse
innenfor sider ved fremtidig yrkesutøvelse. Studenter skal følge de etiske og yrkesetiske
retningslinjer og normer som gjelder for yrket og utdanningen. Det finnes eget skjema for
samtykke ved innsamling av data ved praksisinstitusjonen (se reglementets siste
del). Studenter omfattes av taushetsplikt (se over).
Foresatte gis alltid informasjon om arbeidet, slik at de kan gjøre et informert valg knyttet til
eventuelt samtykke.
Skikkethet
Skikkethetsvurdering skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og
personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer, jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i
høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006.
Forskriften er under revisjon og studenter omfattes av til enhver tid gjeldende forskrift.
Løpende skikkethetsvurdering
På de aktuelle profesjonsutdanningene skal det være en løpende skikkethetsvurdering om den
enkelte student er skikket for det yrket studenten utdanner seg til, jf. Universitets- og
høyskoleloven § 4-10 første ledd annet punkt.
For bachelor og master i spesialpedagogikk, samt master i logopedi, gjøres også
skikkethetsvurdering med hensyn til virkeområdet for utøvende spesialpedagoger og logopeder.
Særskilt skikkethetsvurdering
Er det grunn til tvil om en students skikkethet i praksisperioder, skal det gjennomføres en særskilt
skikkethetsvurdering. Særskilt skikkethetsvurdering skal kun benyttes i de tilfeller der andre
formelle og uformelle tiltak underveis i studiet ikke har ført til endringer i studentens adferd.
Særskilt skikkethetsvurdering knyttet til praksisperioder, starter med at det leveres en
tvilsmelding (se reglementets siste del) til studieleder eller praksiskonsulent som følger opp i
henhold til interne rutiner.
Tvilsmelding om skikkethet
Alle som er i kontakt med studenter på de aktuelle utdanningene kan levere tvilsmelding,
herunder faglærere, praksislærere, veiledere, administrativt personale og medstudenter, jf.
Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT, Del 5, kap. 16 av 2009 og Forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning, § 9. Ved tvil om skikkethet i løpet av en praksisperiode,
skal den som melder, fylle ut ei tvilsmelding (se reglementets siste del), og sende denne til
praksiskonsulenten ved ILP som videresender tvilsmeldinga til institusjonsansvarlig. Dersom tvil
om skikkethet meldes i forbindelse med praksis, forutsettes det at leder ved praksisinstitusjon
informeres.
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Tilstedeværelse i praksis - et arbeidskrav
All praksisopplæring ved profesjonsutdanningene ved ILP er obligatorisk. Studenten følger
normalarbeidsdagen til praksislæreren/-veilederen, og utfører oppgaver i samsvar med
emneplaner for praksis og i tråd med veiledning fra praksislærerne/-veilederne. Tilstedeværelse i
praksis er et arbeidskrav. Samlet fravær for hele praksisperioden kan ikke overstige 10 %,
uavhengig av årsakene til fraværet. Ved dokumentert fravær over 10 % må studenten ta igjen den
delen av praksisopplæringa som overstiger denne prosenten.
Studenter som i løpet av praksisperioden opparbeider seg et udokumentert fravær på mer enn 10
% må avslutte praksisen (se prosedyre ved «ikke bestått praksis»).
Fravær (sykdom)
Studenter melder fra om fravær til sin praksislærer per telefon seinest om morgenen samme dag.
Egenmelding (sykdom) kan brukes for inntil 10 % av den totale tilstedeværelsen i en
praksisperiode, regnet fra første fraværsdag.
Ved fravær over 10 % skal det legges fram sykemelding/dokumentasjon fra lege. Sykemelding
forevises praksislærer/-veileder innen 48 timer fra første sykemeldingsdag. Studenten er ansvarlig
for, samme dag som sykemelding er forevist praksislærer/veileder, å levere sykemelding til
praksiskonsulent ved egen utdanning eller sende sykemelding per ordinær post til
praksiskonsulent ved utdanningen. Etter praksisperioden er avslutta, fører praksislærer
studentens fravær inn i vurderingsrapporten, som bekreftelse på at reglementet knyttet til
sykefravær er fulgt.
Omsorg for barn
Ved egne barns sykdom kan egenmelding og /eller legeerklæring benyttes. Barns sykdom gir ikke
rett til flere fraværsdager i praksis, men regnes inn under studentens totale fravær.
Samme regler gjelder for fravær og dokumentasjon knyttet til barns sykdom som for studenten
selv.
Studenter kan ikke ha med egne barn i praksisinstitusjonen under praksisopplæringa. Studenter
som har barn som ammes, må selv kontakte praksiskonsulent eller studieleder via epost i god tid
før praksis, slik at en eventuell avtale rundt dette kan inngås med praksisinstitusjonen. Ved
ammepauser forlenges studentens arbeidsdag tilsvarende.
Permisjoner
Ved søknad kan velferdspermisjon inntil 1 dag innvilges ved den enkelte praksisinstitusjon,
forutsatt at søknad leveres i rimelig tid (tillitsverv, dødsfall, e.a.). Ved behov for velferdspermisjon
ut over 1 dag, må søknad leveres ILP ved praksisadministrasjon. Permisjoner regnes med under
samlet fravær (10%).
Se Forskrift for studier ved UiT for mer informasjon om permisjon i utdanningen.

Tilpasning av praksis
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Studenter som har behov for tilpasning av praksis (geografi) må levere dokumentasjon og
begrunnet skriftlig søknad til praksiskonsulent ved sitt studieprogram. Søknaden saksbehandles av
praksis - og studieadministrasjonen. Søknaden kan innvilges for hele studietiden. Studenter som
kan dokumentere behov for tilpasning jf. kriteriene under, kan søke om tilpasset praksis.
 Omsorg for små barn/egen familie
 Medisinske årsaker (dokumentert ved legeerklæring)
 Tillitsverv
 Sosiale forhold
Vurdering av praksis
Praksis vurderes med karakteren bestått eller ikke bestått. For detaljer vedrørende innhold og
kriterier i vurdering av praksis viser vi til de enkelte emneplaner som omhandler praksis og/eller
praksisplaner/studieplaner.
Midtveisvurdering av praksisopplæringa
I praksisperioder som strekker seg over mer enn tre uker, skal det gjennomføres en
midtveisvurdering mellom praksislærer/-veileder og student. Praksislæreren/-veilederen skal ha
en muntlig midtveisvurdering med studentene knytta til målene for praksisperioden. I denne
samtalen skal det fremgå om studenten ligger an til bestått eller ikke bestått praksisperioden.
Samtalen bør også nyttes til en gjensidig vurdering om trivsel i og egnethet for yrket, mellom
student og praksislærer.
Dersom det underveis i praksisperioden reises tvil om studenten vil oppnå bestått praksis skal
prosedyrer ved «fare for ikke bestått praksis» følges (se også pkt. 6.2).
Prosedyrer ved «fare for ikke bestått praksis»
Ved observasjoner, hendelser eller studentarbeid som fører til at praksislærer/veileder er i tvil om
hvorvidt studenten kan bestå praksisperioden, skal praksislærer fylle ut skjema «Varsel om fare
for «ikke bestått» praksis» (se reglementets siste del). Praksislærer/veileder kontakter
utdanningen, og utdanningen sørger for at studenten mottar kopi av varselet. Studieleder ved
studieprogrammet har ansvar for den videre oppfølginga av saken i henhold til prosedyrene.
Står studenten i fare for å få vurdering «ikke bestått» i løpet av praksis, brukes skjema (se
reglementets siste del), jf. «Varsel om fare for ikke bestått praksisopplæring» i for eksamener;
«Dersom det i løpet av praksisperioder e.l. viser seg at studenten står i fare for ikke å bestå, skal
fakultetet varsle studenten om dette. I varselet skal studenten gjøres oppmerksom på hva som er
påkrevd for å bli vurdert til "bestått"».
Dersom en student i praksis viser handling eller adferd av en slik karakter at det åpenbart ikke gir
grunnlag for å fullføre profesjonsutdanninga (jf. Forskrift om skikkethetsvurdering og pkt. 4. i
reglementet), kan perioden bli vurdert til «ikke bestått praksis», selv om varsel ikke er gitt på
forhånd. I slike tilfeller skal praksiskonsulent straks kontaktes. Praksiskonsulent følger opp
henvendelsen i henhold til prosedyrene ved den enkelte utdanning, i samråd med studieleder.
Prosedyrer ved «ikke bestått praksis»
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For alle utdanningene gjelder at dersom studenten har opparbeida seg et udokumentert fravær
som overstiger 10 %, må praksis avsluttes. Påbegynt praksis er tellende forsøk. Ved
udokumentert fravær utover 10 %, kontakter praksislæreren ILP ved praksiskonsulent.
Studieleder ved studieprogrammet har ansvar for den videre oppfølginga av studenten.
Ved lærerutdanning 1-7 og 5- 10 fyller praksislærer ut «Vurderingsrapport for praksis» som på en
avklarende og begrunnende måte skal redegjøre for det vurderingsstandpunktet praksislæreren, i
samråd med faglærer og studieleder, er kommet fram til.
Sluttvurderingsrapporten skal følge retningslinjer for vurdering.
Ved lærerutdanning 8-13, samt PPU 8-13, fyller praksislærer(e) ut «Vurderingsrapport for
praksis» som på en avklarende og begrunnende måte redegjør for det vurderingsstandpunktet
praksislærer(e) er kommet fram til. Sluttvurderingsrapporten skal følge retningslinjer for
vurdering. Eksamenskommisjonen (rektor, praksislærer og faglærer) er ansvarlig for en
begrunnelse for ikke bestått praksis. Studieleder ved studieprogrammet har ansvar for den videre
oppfølginga.
Ved barnehagelærerutdanninga, fyller praksislærer ut «Sluttvurdering» i henhold til
sensorveiledning, som på en avklarende og begrunnende måte redegjør for det
vurderingsstandpunktet praksislæreren, i samråd med barnehageleder og studieleder, er kommet
fram til. Studieleder har ansvar for den videre oppfølginga.
Ved bachelor og master i spesialpedagogikk, samt logopedi, skal studenten og ILP varsles
dersom det i løpet av praksisperioden viser seg at det er en fare for at studentens praksis
underkjennes. Praksislærer fyller ut «Vurderingsrapport for praksis» som på en avklarende og
begrunnende måte redegjør for det vurderingsstandpunktet praksislærer er kommet fram til. Ved
«ikke bestått» praksis, skal ILP varsle studenten om dette og at han/hun står i fare for miste
eksamensrett. Studieleder ved studieprogrammet har ansvar for den videre oppfølginga.
Nytt forsøk i praksis
Studenten har totalt to – 2 – forsøk på å bestå praksis. Ved ikke bestått praksis, gis det mulighet til
å ta praksisperioden én gang til. Påbegynt praksis er tellende forsøk. Dersom studenten ikke stiller
til praksis, regnes praksis som tellende forsøk.
Ny praksis gjennomføres vanligvis samtidig som tilsvarende praksisperiode påfølgende studieår.
Studenten får skriftlig beskjed om dette før siste forsøk i praksis påbegynnes, jf. Forskrift for
eksamener ved UiT, §26.
Ved Barnehagelærerutdanningen, ILP Campus Alta, kan studenter som ikke består praksis i et
emne, innvilges gjennomføring av nytt forsøk (2. forsøk) i praksis fortløpende - og før neste emne
starter.
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6.5.Klage
Studenten kan ikke klage på selve vurderinga / karakterfastsettinga i praksisopplæringa, jf.
Universitets og høgskoleloven, § 5-3, 5. ledd. Ikke bestått praksis kan bare påklages med grunnlag i
formelle feil. Klage over formelle feil rettes til ILP ved studieleder for det aktuelle program.
Klagefristen er 3 uker fra studenten har mottatt praksisvurdering eller er / burde vært kjent med
det forhold som begrunner klagen. Universitetets klagenemnd er klageinstans, jf.
Forskrift om eksamener ved UiT. Der klagenemnda finner at det foreligger formelle feil som har
hatt innvirkning på studentens prestasjon eller bedømmelse av denne, oppheves sensurvedtaket.
Nytt forsøk på å bestå praksisperioden gjennomføres ved en annen praksisinstitusjon og hos
annen praksislærer/veileder.
Kvalitetssikring av praksis
ILP har som formål å kvalitetssikre og styrke praksisopplæringa gjennom prosedyrer for
systematisk evaluering fra studenter og praksisfeltet. Evalueringene er ledd i Kvalitetssystemet for
utdanningsvirksomheten ved UiT. Studentevalueringa skjer etter hvert praksisår.
Praksisfeltet, de fagansatte, samt administrasjonen ved ILP evaluerer praksisopplæringa hvert
tredje år.
Studentens vurdering av praksisopplæringa
Se praksisplanen og/eller emnebeskrivelse for praksisemner for de enkelte utdanningene.
Praksisfeltets, praksislærerne, veilederne og de fagansattes vurdering av praksisopplæringa
Se praksisplanen og/eller emnebeskrivelse for praksisemner for de enkelte utdanningene.
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