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UNIVERSITETET I BERGEN
DET PSYKOLOGISKE FAKULTET
Praksisutvalget 

Arkivsaksnr.:2013/110          
__________________________________________________________________________
Møtet ble holdt mandag den 18. februar klokken 10-12 i rom 331 i Christiesgate 13 
(Vektergården). 
_________________________________________________________________________
Medlemmer til stede
Endre Brunstad, Heming Gujord, Inger Lise Sleire, Lasse Salthella, Hege Eikeland 
Tjomsland, Kjetil Børhaug. Marit Ulvik kom 11.15. 

Forfall: Tom Klepaker 
Observatører: Hilde Hjertager Lund 
Sekretær: Hege Ekeland

REFERAT:
I 13/110 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Sakslisten ble godkjent. Møteplan for våren 2013 ble lagt til som eventueltsak. 
II 13/110 GODKJENNING AV REFERAT

Referatet ble godkjent.
III 13/110 FULLMAKTSSAKER

Ingen fullmakssaker. 
IV 13/110 ORIENTERINGSSAKER

Utvalget tok de vedlagte orienteringssakene til etterretning.
Sak 6/13 12/9762

Vedtak: 

Valg av leder for praksisutvalget 2012-2014

Det har ikke skjedd noe nytt siden sist møte. Endre Brunstad fortsetter som 
konstituert leder til og med neste møte i praksisutvalget. Det er ønskelig at 
fremtidig leder er tilknyttet Det psykologiske fakultet. 

Ledervalget ble utsatt til neste møte i praksisutvalget. 
Sak 7/13 11/13751

Vedtak: 

Konsekvensar for praksis ved årlig opptak 

Praksisutvalet har drøfta konsekvensane for organisering av praksisbesøk i 
samband med innføringa av eitt årleg opptak til eittårig PPU.

Med utgangspunkt i faglege og logistiske vurderingar ser praksisutvalet det som 
føremålstenleg å gjere eit skilje mellom studentar på eittårig PPU og studentar på 
integrert lektorutdanning (IL). Praksisutvalet ser føre seg at studentar på eittårig 
PPU kan starte med praksis i vidaregåande skule i sitt førstesemester om hausten, 
og ha praksis i ungdomsskulen i sitt andresemester om våren. Tilsvarande kan 
studentar på integrert lektorutdanning ha praksis i ungdomsskulen i sitt 8. semester 
om hausten, og ha praksis i vidaregåande skule i sitt 9. semester om våren. 

Praksisutvalet ser det vidare som ønskeleg å prøve ut meir utveksling av 
praksisplassar (frå semester til semester) mellom konkrete ungdomsskular og 
vidaregåande skular. Praksisutvalet vil sjølv seinare ta opp spørsmålet om 
informasjonsflyt mellom skulane om praksisstudentane.

Sak 8/13 13/1982 Evaluering av praksis høsten 2012

Noen funn fra evalueringen som ble gjennomført høsten 2012 ble presentert 
for utvalget. 
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Vedtak: Praksisutvalet tek saka til orientering. I oppfølginga vil praksisutvalet drøfte 
sluttrapport og offentleggjering av resultat frå praksisevalueringa, i tillegg vil 
praksisutvalet sjå nærmare på oppfølging av evalueringa, bl.a. når det gjeld 
partnerskulane si rolle og framtidige praksisevalueringar.

Eventuelt

1. Møteplan for praksisutvalget våren 2013 

21. mars klokken 10-12 (rom ikke avklart)

29. april klokken 10-12 (rom 331, C13)

10. juni klokken 13-15 (rom ikke avklart)

Endre Brunstad 
konstituert leder

Hege Ekeland
sekretær


