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UNIVERSITETET I BERGEN
DET PSYKOLOGISKE FAKULTET
Praksisutvalget

Arkivsaksnr.:2013/110          
__________________________________________________________________________
Møtet ble holdt mandag den 29. april klokken 10-12 på møterom 331 i Christiesgate 13. 
_________________________________________________________________________
Medlemmer til stede
Endre Brunstad, Heming Gujord, Marit Ulvik, Kjetil Børhaug og Lasse Salthella 

Forfall: Tom Klepaker, Hege Eikeland Tjomsland, Inger Lise Sleire og Hilde Hjertager Lund. 
Observatører: -
Sekretær: Hege Ekeland

REFERAT:
I 13/110 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Sakslisten ble godkjent.
II 13/110 GODKJENNING AV REFERAT

Referatet ble godkjent.
III 13/110 FULLMAKTSSAKER

Ingen fullmaktssaker. 
IV 13/110 ORIENTERINGSSAKER

1) Dersom det ikke er sendt brev vedrørende vararepresentasjon 
allerede, sendes det ut brev om dette i løpet av kort tid. 

2) Praksisevalueringen er lastet opp i studiekvalitetsbasen.
3) Booket Cornelius i Holmen for partnerskoleseminar 6. juni. 
4) Det har vært valg på nytt rektorat og praksisutvalget ser frem til å jobbe 

med det nye rektoratet som har vist til flere forbedringsforslag for 
lektorutdanningen ved UiB.  

Sak 9/13 11/11995

Vedtak:

Ny rammeplan for lektorutdanningen 

Praksisutvalget diskuterte praksis i ny rammeplan basert på notat utlevert i 
møtet, samt sakspapirer med vedlegg. Det kom flere innspill som tas med 
videre, blant annet at skoleerfaring i 3. og 5. semester kan være fleksibel og at 
UiB må være forsiktige med å gi for mange skriftlige oppgaver i forbindelse 
med studentenes praksis. Omfang av undervisning må kvantifiseres og 
aktiviteter som inngår i praksis bør være dokumenterbar – i det minste i en 
sjekkliste.

Konstituert leder av praksisutvalget lager et mer konkret fremlegg basert 
på diskusjonen i møtet i praksisutvalget slik at diskusjonen blir mer
spisset til neste møte. 

Sak 12/13 12/6022

Vedtak:

Praksislogg som obligatorisk arbeidskrav

Praksisutvalget anbefaler at studentene skal ha en praksislogg som det 
er et obligatorisk arbeidskrav å ha utfylt for å få praksis godkjent, på lik 
linje med krav om at antall praksistimer/dager er oppfylt. En slik 
anbefaling vil ikke få innvirkning på nåværende praksisreglement. 

Nåværende praksislogg benyttes og fem av syv punkter skal være 
signert av veileder for at kravet er innfridd. 

Endringer i emnebeskrivelsene skal godkjennes av Institutt for 
pedagogikk og Kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE), 
samt sendes som orienteringssak til programstyret for lektorutdanning. 
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Ny emnebeskrivelse implementeres høsten 2013. 

Sak 13/13 13/3186

Vedtak:

Informasjonsflyt mellom praksisperiodene – intern oppfølging UiB 

Praksisutvalget foreslår at det kalles inn til et møte mellom relevante 
parter i slutten av semesteret dersom det er kommet inn 
praksisrapporter hvor det fremgår at studenten trenger ekstra oppfølging 
i neste praksisperiode. De som har besøkt studenten blir enige om 
hvordan studenten skal følges opp. 

Besøksrapportene endres. Godkjent/ikke godkjent erstatter dagens 
bestått/ikke bestått. I tillegg kommer to nye avkrysningsmuligheter. 
«Studenten trenger et tredje besøk» og «Studenter trenger å følges opp». 
Det første brukes gjerne i samband med et ikke godkjent besøk, mens 
det andre brukes dersom besøket er bestått, men man ser at studenten 
kan trenge ekstra oppfølging i sitt neste semester. 

Sak 14/13 10/1628 Førpraksismøter 

Saken ble utsatt til neste møte. 
Sak 15/13 11/13751

Vedtak:

Endring i rekkefølge på praksis for PPU-studiet. 

Praksisutvalget anbefaler at PPU-studenter normalt starter med praksis i 
videregående skole i sitt første semester og har praksis i 
ungdomsskolen i sitt andre semester. Integrerte studenter har normalt 
praksis i ungdomsskolen i sin første praksisperiode og videregående 
skole i sin andre praksisperiode. Praksisutvalget foreslår at endringen 
implementeres fra og med høsten 2013. 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt. 

Endre Brunstad 
konstituert leder

Hege Ekeland
Sekretær


