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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET PSYKOLOGISKE FAKULTET 
Praksisutvalget  

Arkivsaksnr.:2019/22           
__________________________________________________________________________ 
Møtet ble holdt den 11. juni 2019 klokken 1415-1515 på rom 331 i Christies gate 13.  
__________________________________________________________________________ 
Tilstede: Johan Lie (leder), Jorunn Nylehn (MN), Mona Langø (SV), Lars Petter Strom 
Torjussen (IPED), Stein Larsen (Bergen kommune), Hanna Valle Risnes (studrep 5LU).  
 
Observatører: Kjersti Lea (leder for programrådet) og Anne Sophie Aa. Krayou 
(praksisadministrasjon) 
 
Frafall: Endre Brunstad (HF), Ann Mari Bakke (HFK), Elise Kvale (studrep PPU), Silje 
Lindgren (SA)  
 
REFERAT: 
I 19/22 GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 
Sakslisten ble godkjent. 

II 19/22 GODKJENNING AV REFERAT 
 
Referatet ble godkjent. 

III  ORIENTERINGSSAKER  
1) Arbeidsgruppe for helhetlig og enhetlig besøksordning.  

Liv Eide representant for IPED, Stein Dankert Kolstø for MN. HF-
kandidat ikke bekreftet. Ingen ny frist er framsatt. Muntlig orientering.   

2) Nytt praksisutvalg fra høsten. Johan Lie hadde siste møte som leder. 
Praksisutvalget takker Johan for en utmerket jobb. Johan Lie har vært 
leder i en periode hvor det har kommet mange utfordringer, som har 
krevd en løsningsorientert tilnærming, og evne til å gjøre raske 
beslutninger.  Dette har Lie taklet på en svært god måte! Muntlig 
orientering.  

3) Erfaringskonferanse i Oslo – muntlig orientering.  
4) Møte med representanter fra Bergen kommune om praksisopplæring – 

muntlig orientering. 
Utvalget tok de muntlige orienteringene til etterretning.   

Sak 09/19 13/1982 Evaluering av praksis - PPUPRA102 og LAPRA102  
 
Evalueringen viser at de fleste studenter er fornøyde med praksis. I løpet av 
møtet ble utvalget enige om at spørsmålene i undersøkelsen skal gjennomgås 
før neste evaluering skal gjennomføres (høsten 2019).  
 
Mange skoler er presset for plass, og har ikke egen arbeidsplass til vikarer de 
hyrer inn. Det samme gjelder for studentene. Skolene forsøker som oftest å 
legge til rette for studentene, men de færreste skoler kan tilby faste 
arbeidsplasser. Spesielt ikke om de skal møte UiBs forespørsler om flere 
studenter enn det skolen i utgangspunktet hadde meldt inn kapasitet for.  
 
UiB bør forberede studentene på at det på mange skoler vil være variasjon 
med hensyn til både arbeidsplass, tilgang til nettverk, nøkler med mer. I tilfeller 
hvor skoler ikke kan tilby eksempelvis egne nøkler, må skolene sørge for at 
det er «systemer» på plass, som gjør at studentene ikke må løpe rundt etter 
lærere som kan låse opp. Studentene melder tilbake at de ikke føler at de blir 
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tatt på alvor når de ikke har forutsigbarhet med hensyn til når klasserom er 
åpne og ikke.  
 
Utvalget diskuterte hvordan studenter kan melde fra om situasjoner eller 
episoder som oppstår i praksis, som er ubehagelige eller kritikkverdige.  
Tjenesteveien med at man først kontakter veileder, så koordinator på skolen 
og så praksiskoordinator ved UiB må tydeliggjøres. Å benytte Mitt UiB ble 
foreslått.  
 
Mange studenter kvier seg for å ta opp episoder fra praksis med veileder eller 
skolen. Årsaken kan ligge i det asymmetriske forholdet mellom student og 
veileder. Veileder skal formelt vurdere studenten, og det kan derfor være 
vanskelig å klage på kvaliteten på veiledningen el.  
Studenter som opplever klart klanderverdig atferd fra veileder bør si fra til 
ledelsen ved skolen. På den måten kan ting bli bedre på sikt. De fleste skoler 
vil synes det er positivt at studenter gir tilbakemeldinger på hva som foregår på 
skolen. Det vil alltid være ubehagelig å måtte si fra, men studenter må ikke 
avstå fra å si fra om ting fordi de er redde for at konsekvensen er stryk i 
praksis. Det er ikke fare for å stryke i praksis dersom man sier fra om 
kritikkverdige forhold i praksis. Dette er det viktig at studentene får kunnskap 
om. Det er også viktig at studentene er klar over at det ikke er opp til 
veilederen alene å stryke en student. Prosessen rundt praksisvurdering bør 
klargjøres bedre for studentene under på praksisorientering 
(informasjonsmøte).  
 
Oppsummering: 
Eksisterende kanaler for å melde fra om kritikkverdige forhold ved skolene må 
synliggjøres. Forsiden på Mitt UiB ble foreslått.  
Prosessen rundt tvil om bestått praksis synliggjøres. Gjøres på 
informasjonsmøte i praksis. Informasjonen ligger også i studentheftet.  
Undersøkelsen gjennomgås før neste praksisevaluering, for å gjøre eventuelle 
justeringer. 

 
 

Johan Lie  
leder 

Hege Ekeland 
sekretær 

 
 
 
 
 
 


