
        

 

Rammeavtale mellom  

____________________og Universitetet i Bergen  

om praksisopplæring som del av Praktisk-pedagogisk utdanning og Integrert 

lærarutdanning  

  

1. Føremål 

1.1. Føremålet med rammeavtalen er å regulere samarbeidet om praksisopplæring som 
del av 1-årig Praktisk pedagogisk utdanning og Integrert lærarutdanning ved 
Universitetet i Bergen. 

 

2. Tilhøve til anna avtaleverk 

2.1.Rammeavtalen byggjer på gjeldande sentrale avtalar, lover og rammer for 
praksisopplæring gitt av Kunnskapsdepartementet.  

2.2.Dei sentrale retningslinjene for praksisopplæring og øvingslæreravtalar av 2.mai 
2005, føreset årlege praksisavtalar mellom universitet og fylkeskommunale 
vidaregående skolar, privatskolar og kommunale ungdomsskolar. Praksisavtalane 
omfattar ordinær praksisopplæring og skuleerfaring. Eventuelle andre samarbeids-
prosjekt må avtalast spesielt. 

 
3. Innhald 

3.1. Innhaldet i praksis er fastsett i studieplanen for Praktisk pedagogisk utdanning og 
Integrert lærarutdanning, vedlegg 1. 

3.2. Praksis skal vere rettleia og ha eit omfang på 12 – 14 veker, vanlegvis fordelt på 
to samamanhengande periodar på minst 6 veker. Hovedtyngda skal vere 
individuell praksis, men studentane kan også praktisere i par. Studentane skal 
delta i til saman 120 undervisningstimar fordelt på to praksisperiodar. 
Undervisninga bør omfatte minst 10 undervisningstimar per veke i 
praksisperioden. Hovudregelen er at studenten i tillegg får 12 timar rettleiing per 
praksisperiode. 

3.3. Rektorane på praksiskolane har formelt ansvar for kvalitetssikringa av praksis og 
oppfylging av studentane.   

3.4. Rektor utpeikar øvingslærarar og koordinator. Koordinator ved skolen har ansvar 
for oppfylging og koordinering av rettleiarar på  praksiskolen og for løpande 
kontakt med universitetet.  

3.5. Praksisopplæringa skal evaluerast kvart år innan utgangen av mai månad. UIB tar 
initiativ til evalueringane som blir utført i samarbeid med praksiskolane. 
Samandrag av evalueringsrapportane blir sende til Lindås kommune. 

3.6. Skoleeigar har ansvar for at dei berørte organisasjoner er kjent med innhaldet i 
avtalen. 

 

 

 



4. Avtalar med praksisskolane 

4.1. Kvart semester blir det avtala mellom Universitetet i Bergen og rektor ved den 
enkelte praksisskolen kor mange studentar som skal få praksisopplæring ved 
skolen, normalt 4-8 studentar. I tillegg kjem aktivitet knytt til skoleerfaring for 
større grupper, inntil 25 studentar. 

 

5. Kostnadene ved praksis 

5.1. Universitetet i Bergen dekkjer kostnadene ved praksis og refunderer løns-
meirutgiftene ved den enkelte praksisskole. Kostnadene blir fastsette som ein 
avtala sum per student med utgangspunkt i vedlegg 2 til denne avtalen. Denne 
summen blir regulert kvart budsjettår i takt med den generelle løns- og 
prisutviklinga slik den blir fastsett i statsbudsjettet. Det er også høve til å regulere 
summen når det skjer vesentlege endringar i årsløn og rettleiarkompetanse for 
øvingslærarane.  

5.2. Praksisskolane sender refusjonskrav til UiB med utgangspunkt i avtala studenttal 
og fastsett sum per student innan 1. august for vårhalvåret (01.01. – 31.06) og 
innan 15.november for hausthalvåret (perioden 01.07 – 31.12). Denne ordninga 
blir endra dersom eit nytt sentralt fastsett regelverk for refusjonsordning krev det. 

 

6. Varigheit 

6.1. Avtalen skal evaluerast pr 31. juli 2009. Dersom det er stort økonomisk avvik 
mellom dekning av kostnader i samsvar med pkt 5 og faktisk forbruk skal avtalen 
reforhandlast med verknad frå 1. august 2009. 

6.2. Denne avtalen gjeld frå 1.januar 2009 til 31.juli 2012. Dersom ingen av partane 
seier opp avtalen innan 31.juli 2011,  blir den forlenga for 4 nye år.  Avtalen kan 
elles seiast opp med eitt års varsel rekna frå utløpet av eit skoleår. 

 

 

Bergen/Lindås, desember 2008 

 

 

 

___________________________    ________________________ 

Lindås kommune        Universitetet i Bergen   

 

 

 

 

 



Vedlegg 1: Beskrivelse av praksis  

 

Emnekode: PRAKSIS (Første og andre praksisperiode) 
Tittel, bokmål: Praksis (Første og andre praksisperiode) 
Tittel, nynorsk: Praksis (Første og andre praksisperiode) 
Tittel, engelsk: Practical teaching experience 
Studiepoeng: Obligatorisk aktivitet 

 
Semester: VÅR/HØST 
Obligatoriske 
forutsetninger: 

Første praksisperiode må være bestått før studenten kan begynne på 
andre praksisperiode. Viser for øvrig til praksisreglement, 
eksamensreglement, gjeldene studieplaner (PPU/Integrert løp) og 
utfyllende regler for integrert lærerutdanning  
Ettårig praktisk 
pedagogisk 
utdanning (PPU) 

 Undervisningspraksis ca. 120 timer i 12-
14 uker (par/individuell/observasjon) 

 Veiledning 
 Deltagelse i skolerelevante aktiviteter 

Praksis består av: 

Integrert 
lærerutdanning 
 

 Undervisningspraksis i fag ca.120 timer i 
12-14 uker (par/individuell/observasjon) 

 Veiledning 
 Deltagelse i skolerelevante aktiviteter  

 
Studenter på integrert lærerutdanning har i 
tillegg til praksis skoleerfaring knyttet til 
pedagogikk- og fagdidaktikkemner, 15 dager. 
Mer informasjon om dette står i aktuelle 
emnebeskrivelser. 

Obligatoriske deler: Praksis krever 100 % deltagelse  
Eksamen/Evaluering: Hver praksisperiode vurderes med karakter bestått/ikke bestått. I 

vurderingen knyttet til første praksisperiode vil særlig de seks første 
kulepunktene under Læringsutbytte bli vektlagt. 

Merknader: Studenten må ha gyldig politiattest og underskrevet 
taushetserklæring (jfr., Lov om universitet og høgskoler § 4-6 og 
Forvaltningsloven § 13) 

Innhold: Praksis består av skoleerfaring knyttet til pedagogikk- og 
fagdidaktikkemner, undervisningspraksis 
individuelt/par/observasjon, veiledning og deltagelse i andre 
skolerelevante aktiviteter. 

Mål: Med økt progresjon fra første til andre praksisperiode skal 
studentene få en helhetlig forståelse av lærerprofesjonen. 
Studentene skal lære å planlegge, gjennomføre og utføre gode 
faglige didaktiske og pedagogiske lærings- og 
undervisningssituasjoner i et samfunn i stadig utvikling. I 
opplæringen i første praksisperiode vil særlig de seks første 
kulepunktene under Læringsutbytte bli vektlagt. 



Læringsutbytte Tilrettelegge for læring: 

 Studenten skal kunne kommunisere med elevene både 
generelt og om fagstoffet og om deres læring.  

 Studenten skal på grunnlag av god faglig, fagdidaktisk og 
pedagogisk kunnskap kunne tilrettelegge for praktiske 
undervisningssituasjoner tilpasset ulike elevgrupper.  

 Studenten skal kunne legge frem fagstoff, i små og store 
grupper, på en innsiktsfull, oversiktlig og engasjerende 
måte, under hensyntagen til elevenes forkunnskaper og 
interesseområder. 

 Studenten skal kunne planlegge undervisningsforløp, både 
enkelttimer og lengre forløp alene og i samarbeid med andre 
med blikk for rammebetingelser ved praksisskolen.  

 Studenten skal kunne vise samarbeidsevne i forhold til 
elever, medstudent og kolleger ved praksisskolen og tilegne 
seg nødvendig kunnskap om skolens reglement og ordninger 
for å kunne fungere i skolesamfunnet i praksistiden.  

 Studenten skal kunne ta hensyn til og vise respekt for den 
enkelte elevs integritet, de foresatte og andre 
samarbeidsparter.  

Perspektiver på fag og undervisning: 

 Studenten skal kunne veilede og vurdere elevens arbeid på 
en kvalifisert måte, dvs. ut fra faglig innsikt og ut fra innsikt 
i hvordan den enkelte elev best kan lære og utvikle seg.  

 Studenten skal beherske et repertoar av arbeidsmåter og 
teknikker som er tilpasset fagets egenart, og kunne velge 
hjelpemidler og læremidler på en selvstendig og reflektert 
måte.  

 Studenten skal kunne bidra til skape et godt læringsmiljø i 
klassen og kunne reflektere over sin egen funksjon i forhold 
til elevenes læreprosesser.  

Profesjonskunnskap: 

 Studenten skal kunne vise forståelse for overordnede 
målsetninger og dannelsestenkning for faget og for skolen 
som helhet og kunne handle ut fra slik innsikt - i dette ligger 
også forståelse for og kritisk refleksjon over behovet for 
utvikling og endring i skolen.  

 Studenten skal kunne ta i bruk sentrale begreper og 
målsetninger i læreplanene i samtaler om egen 
klasseromspraksis og egne elever og kunne analysere og 
reflektere over kunnskapssyn og verdigrunnlag i læreplanen.

 Studenten skal i tillegg til ren kunnskapsformidling beherske 
øvrige arbeidsoppgaver som ligger til lærerprofesjonen.  

 



Vedlegg 2:  Berekning av praksiskostnadene 

Kostnadene ved praksisopplæring blir berekna som ein sum per student som blir regulert i 
samsvar med pkt 5.1 i rammeavtalen. 
 
Kostnadene skal dekke dei same komponentane som i avtalen mellom Bergen kommune og 
Høgskulen i Bergen. Det vil seie: 
 

 Tilskot til praksisskolen        
 Øvingslærarfunksjon  (rettleiing, førebuing/etterarbeid, møte)  
 Kompetansetillegg for rettleiarutdanning  
 Frikjøp/reduksjon i undervisning (berekna i forhold til årsløn)                                     
 Evt koordinatortillegg       

 
UiB bestiller 12 rettleingstimar per student per praksisperiode på 7 veker, i tillegg kjem tid til 
for- og etterarbeid og tid til møte etter same mønster som i avtalen mellom Bergen kommune 
og Høgskulen i Bergen. 
 
Sidan årsløn og kompetansetillegg kan variere, blir det førebels tatt utgangspunkt i 
gjennomsnittsløna for dei som i dag er engasjert som øvingslærarar ved UiB i Bergen 
kommune  =  412 500 per år.  Kompetansetillegget blir stipulert til ¼ av høgaste sats = 2400 
per år. Dette gir ein førebels gjennomsnittleg sum per student på kr 23 000 per år = 11 500 per 
praksisperiode. 
 
I løpet av våren 2009 blir kostnadene berekna på nytt for 2009 ut frå løn og kompetansetillegg 
for alle som blir  øvingslærarar i Lindås kommune etter det nye opplegget. Seinare blir 
summen regulert årleg. 
 
For integrert lærarutdanning kjem 5 dagar skuleerfaring i 1. , 3. og 5. semester i tillegg. Her 
reknar vi med inntil 75 studentar per kull og større grupper, inntil 25 studentar. Her blir  
godtgjersla sett til  på kr 1000 per student per semester (for 5 dagar).   
 

 


