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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET PSYKOLOGISKE FAKULTET 
Praksisutvalget  

Arkivsaksnr.:2020/414      
__________________________________________________________________________ 
Møtet ble holdt torsdag 30. april 2020 på teams.  
_________________________________________________________________________ 
Til stede: Liv Eide (leder), Helene Eide (IPED), Endre Brunstad (HF), Mona Langø (SV), 
Christoph Kirfel (MN), Ann Mari Bakke (Vestland fylkeskommune, VLFK), Stian Sunde 
Lyngholm (studentrep. 5LU) 
 
Observatører: Anniken Gjesdahl (SA), Anne Sophie Aa. Krayou (PS) 
Forfall: Stein Larsen (Bergen kommune), Kjersti Lea (leder for programutvalget)  
 
Sekretær: Hege Ekeland  
 
SAKSLISTE: 
 
 
I 20/414 

 
GODKJENNING AV SAKSLISTE 

II 20/414 
 

GODKJENNING AV REFERAT  

III  ORIENTERINGSSAKER 
1. Temaseminar og koronarestriksjoner. 

Må tas høyde for at seminarene må holdes digitalt som følge av 
smittvernshensyn. Per i dag er det vanskelig å forutsi hvordan høsten 
blir. Det vil bli innkalt til et møte med dem som er ansvarlige for 
temaseminarene etter den neste pressekonferansen fra regjeringen (7. 
mai).  

2. Praksis og korona. Statusrapport fra gjennomføring våren 2020  
Studentene har i stor grad fått mulighet til å delta på skolenes digitale 
undervisning. Kun en håndfull studenter fikk praksis avbrutt som følge 
av at skolene stengte 12. mars.  
Studentene var i stor grad fornøyd med praksis, og utvalgets 
studentrepresentant mente at kullet nærmest hadde en fordel på det 
fremtidige jobbmarkedet som følge av den ekstra lærdommen og 
erfaringen de fikk med å flytte all undervisning over på digitale 
plattformer. Skolerepresentanten fra VLFK mente at enkelte lærere 
hadde vært lettet over å ha studenter som kunne assistere dem med 
sin gode kjennskap til ulike digitale verktøy.   
Praksisutvalget vil henstille programrådet om å samle erfaringene fra 
vårens praksis. Selv om vi ikke skal forvente en ny situasjon lik denne, 
så vil man kunne dra lærdom fra hvordan ting ble gjort våren 2020, og 
ha denne samlet på et sted.  

3. Justeringer i emnebeskrivelsene for kortpraksis utsettes  
Frist for å endre timeplaner for høsten 2020 er gått ut, og vi har tid til å 
hente inn informasjon fra HF de to «faktordagene». HF har mottatt brev 
om saken, og den blir tatt opp i LUHF 2. juni. Saken tas opp i 
praksisutvalget 11. juni. Endringer vil først kunne tre i kraft fra høsten 
2021.  

Sak 07/20 12/6022 
 
 
 
 
 

Praksislogg. Innføring av obligatorisk arbeidskrav i PPUPRA101 og 
LAPRA101 (utsatt fra møtet 5. mars)  
Punkt 3 i loggen, som omhandler deltakelse i FOU-arbeid og i lærernes 
fellestid blir strøket fra loggen. De andre punktene beholdes og det blir 
obligatorisk å ha deltatt på 5 av 7 aktiviteter.  
Årsaken til at punktet tas bort er at det er forventet at studentene deltar på 
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Vedtak  

fellestid, og ved å inkludere det i et dokument der to aktiviteter kan velges bort 
vil være mot intensjonen med loggen. Loggen skal sikre at studentene får 
delta på aktiviteter som er relevante for kommende yrke, men som de kanskje 
ikke automatisk får tilbud om.  
 
Å fylle ut 5 av 7 aktiviteter i praksisloggen blir et obligatorisk arbeidskrav 
i PPUPRA101 og LAPRA101. Det fortsetter å være obligatorisk 
arbeidskrav i PPUPRA102 og LAPRA102. Emnebeskrivelsen på 
PPUPRA101 og LAPRA101 endres for å få inn arbeidskravet. Studenter 
som ikke kan dokumentere at de har deltatt på 5 av 7 får melding om at 
vurderingsmeldingen deres i praksisemnet blir trukket. Ordlyden i 
emnebeskrivelsen blir:  
 
«Praksislogg skal vere utfylt med dokumentasjon på at minst 5 av 7 
loggaktivitetar er gjennomført i løpet av praksisperioden».  
 
Endringene i ordlyden i loggen betegnes som en redaksjonell endring, 
og vil endes fra og med høsten 2020. Å gjøre loggen obligatorisk på 
PPUPRA101 og LAPRA101 må bero til neste frist for endring av 
emnebeskrivelse, og vil derfor først tre kraft høsten 2021.  

Sak 08/20 19/27075 
 
 
 
 
Vedtak:  

Praksis i Vestland     
Ordlyden i vedtaket ble diskutert, og forslag til vedtak i sakspapirene ble 
endret noe.  
 
Studenter blir tildelt praksisplasser i Bergen og omegn. Søknader 
om å få innvilget praksis utenfor dette området skal normalt ikke 
innvilges. I tilfeller det blir gjort unntak bør skolen kunne nås på 1, 
5 timer med offentlig transport. Campus er utgangspunkt for 
reisevei. Bestemmelsen gjelder kun for langpraksis, og skoler UiB 
har partnerskoleavtale med unntas. Studentheftet og nettsidene 
blir oppdatert i tråd med vedtaket. 

  Eventuelt 
1. Praksis høsten 2020 – hva forventer UiB? 

Meldt inn av studentrepresentanten. Lyngholm har fått henvendelser 
fra medstudenter som lurer på om praksis høsten 2020 kommer til å bli 
gjennomført som normalt. Praksisutvalget har ikke svar på dette 
spørsmålet, men anser at smitteverntiltak er mest kritisk for 
kortpraksisemnene. På kortpraksis er det flere studenter på hver 
praksisskole, og praksisordningen er lagt opp til at hver student følger 
flere elevgrupper. Det kan bli problematisk. Per nå vet vi lite om 
hvordan høsten blir. Etter 7. mai, og pressekonferansen fra 
regjeringen, vet vi kanskje litt mer. Det bør antakelig uansett 
planlegges for et alternativt opplegg for kortpraksis.  

2. Evaluering av praksisbesøk etter 12. mars (digital undervisning)  
Smitteverntiltakene i forbindelse med korona tvang skolene til å benytte 
digitale verktøy i sin undervisning – som igjen tvang UiB til å 
gjennomføre digitale praksisbesøk. Erfaringene med digitale 
praksisbesøk bør evalueres. Praksisutvalget tar praksisbesøk med 
som et spesifikt punkt i henstillingen til programrådet om å samle 
erfaringene fra praksis og undervisning våren 2020 (jf orienteringssak 
nummer 2).  

 
 

Liv Eide  
leder  

Hege Ekeland 
sekretær


