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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET PSYKOLOGISKE FAKULTET 
Praksisutvalget  

Arkivsaksnr.:2017/273           
__________________________________________________________________________ 
Møtet ble holdt mandag den 4. desember fra klokken 1330-1530 i rom 276-1 i Christies gate 
13. 
_________________________________________________________________________ 
Medlemmer til stede: Svein Ivar Angell (leder), Hild Hoff (HF), Kikki Kleiven (MN), Dag 
Roness (IPED), Mona Langø (SV), Gro Bruvik (BK), Jon Asgeir Torsvik (studentrep 5LU).  
 
Forfall: Marianne Kipperberg (studentrep PPU), Ann Mari Bakke (HFK), Silje Lindgren (SA), 
Mette Andresen (leder programrådet)  
Observatører: -  
Sekretær: Hege Ekeland 
 
REFERAT: 
I 17/273 GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 
Sakslisten ble godkjent. 

II 17/273 GODKJENNING AV REFERAT 
 
Referatet ble godkjent. 

III 17/273 
 
17/10879 

ORIENTERINGSSAKER 
 
Brev om vedtak fra programrådet om ettfagsmodell på PPU.  
Utvalget er kritisk til at det ikke er gjennomført en kartlegging av praksisplasser 
i forkant av innføring av ettfagsmodell. Skolene får kort tid til å forberede seg til 
enda en praksisordning.  
Praksisutvalget regner med å få ulike problemstillinger som følge av vedtaket 
til behandling våren 2018. Vedtaket krever imidlertid ikke ny emnebeskrivelse 
for praksis ettersom beskrivelsene ikke refererer til to fag.  
Praksisutvalget og oppnevning av ny sammensetning 
Nåværende utvalg sitter (så langt det lar seg gjøre) til vi har fått i havn de nye 
partnerskoleavtalene. Praksisutvalget er et underutvalg fra programrådet og vi 
må avvente oppnevning fra rådet.  
HUSK-seminar 29. november 2017 
Nytt tilbud om videreutdanning innen didaktikk i religion og historie. 
Emnebeskrivelsene er snart på plass, og det blir en pilot høsten 2018. 
Opplegget ble presentert på HUSK-seminaret den 29. november, og ble godt 
mottatt. HUSK-ansvarlige ble oppfordret til å filme en presentasjon, eller legge 
ut powerpoint med voice-over. Kurset har overføringsverdi til andre fagmiljø.   
Seminar på Solstrand 16.-17. januar 2017 
Oppfordring til at både studentrepresentanter og skolerepresentanter melder 
seg på.  
Styret tar de vedlagte og muntlige orienteringssakene til etterretning. 

Sak 31/17 11/10676 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferdigstillelse av partnerskoleavtaler 2015 -2017 
Plan for distribusjon og utvelgelse av skoler  
 
Innledningen til invitasjonen endres, slik at det går frem at årsaken til at 
skolene mottar invitasjon er at våre nåværende avtaler utgår.  
 
I selve avtaleteksten skal det presiseres at avtalen også gjelder studenter som 
følger PPU-heltid og PPU-deltid, og ikke kun lektorutdanningen (5LU), slik 
noen kanskje vil tolke det som.  
 
Vi ønsker å knytte til oss flest mulig samarbeidsskoler, og det blir derfor ikke 
satt et tak for hvor mange skoler som kan tilbys en partnerskoleavtale. I 
søknadsteksten ønsker vi å bli bedre kjent med skolene. De vil bli bedt om å 
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Vedtak:  

skrive om hvor mange studenter de pleier å gi praksisopplæring, hvor mange 
de ser for deg at de kan ta imot i fortsettelsen, og i hvilke fag de kan gi 
praksisopplæring (hvor de har veiledere med faglig fordypning på 60 
studiepoeng eller mer). Videre vil de bli oppfordret til å fortelle om hvordan de 
ser for seg at de kan bidra til å kvalitetssikre praksis, hvordan de ser for seg et 
tettere faglig samarbeid med UiB og hva skolen legger vekt på i sitt 
utviklingsarbeid.  
 
Praksisutvalget diskuterte grundig om avtalene skal inneholde et tall for hvor 
mange studenter skolen er forpliktet til å ta imot i praksis. Argumenter for og 
imot ble veiet mot hverandre, men tilslutt ble det bestemt at det ikke skal være 
tallfesting av et minimums- eller maksimumstall i avtalen. Det er vanskelig å 
oppgi et tall som passer alle skoler, og avtalen fastslår at partnerskoler normalt 
skal ta imot studenter hvert semester så lenge avtalen gjelder. Antall 
praksisstudenter skolene skal forplikte seg til må gjøres i dialog med den 
enkelte skole.  
 
Avtalene sendes ut til skoleeierne i Bergen og nærliggende kommuner, samt 
via Hordaland fylkeskommune med oppfordring om at skoleeier oppmuntrer 
«sine» skoler om å søke partnerskap med UiB. Private skoler inviteres også til 
å søke. Skoler vil også få invitasjon direkte til postmottak, med kopi til 
koordinator og skolens rektor. Det er liten anledning til å følge opp brevene 
ved å besøke skolene, men det kan bli aktuelt å ringe rundt til skoler for å 
promotere partnerskap.  
 
 
Invitasjonsbrevet blir sendt ut så snart som mulig.  
Skolenes frist for å søke er 15. januar 2018. 
Praksisutvalget behandler søknadene i et møte i løpet av uke 5.  
Oppstartsseminar holdes i forbindelse med minikurs i veiledning den 7. 
februar. Alle veiledere inviteres til en samling fra 1130-1400, mens 
minikurset i veiledning holdes fra 1400-1600.  
Koordinatorer inviteres også til den årlige lærerutdanningskonferansen, 
som i 2018 skal holdes på Solstrand fjordhotell den 12. -13. februar. Der 
kan koordinatorene samles for en egen sesjon dedikert til samarbeidet.  

Sak 32/17 17/13252 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak:  

Ferdigstillelse av praksisguide  
 
Guiden ble godkjent med noen mindre justeringer.  
 
Det var enighet om at guiden ikke skal sendes ut til skolene ved 
praksishenvendelser ettersom dokumentet ikke skal erstatte veilederheftet.  
Guiden skal publiseres på nettsidene, og vil oppdateres når det skjer endringer 
som påvirker innholdet.  
 
Noen i utvalget pekte på at den skjematiske oversikten av praksisemnene kan 
være et godt verktøy for skolene, og at det bør vurderes om det skal sendes ut 
i forbindelse med planlegging av praksis.  
 
Praksisguiden ble godkjent med de endringene som kom frem i møtet. 
Praksisutvalget sender guiden videre til styringsgruppen for 
lektorutdanning. 

Sak 33/17 13/722 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak:  

Miniveilederkurs våren 2018 
IPED vil motta brev der de blir bedt om å ta ansvar for minikurset.  
Minikurset er beregnet for nye veiledere, men også andre er velkommen.  
 
I forbindelse med at det skal tegnes nye partnerskoleavtaler vil det samme dag 
holdes et oppstartseminar. Forrige partnerskolemøte var godt mottatt, og det 
ble foreslått at vi skulle satse på noe lignende –altså med korte faglige innlegg.  
 
Minikurs i veiledning holdes 7. februar fra klokken 14-16. Det kombineres 
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med et oppstartseminar for nye partnerskoler fra 1130-14.  

Sak 34/17 15/2192 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak:  

Temaseminar høsten 2018 
 
Komiteen som arbeider med planlegging og gjennomføring av temaseminar på 
5LU må komme i virksomhet igjen så snart som råd. Det må oppnevnes nye 
medlemmer av komiteen der det er behov. SV fakultetet må innlemmes 
ettersom fakultetet leverer sosiologi som fag 2 i 5LU.  
Erfaringene så langt er samlet, og disse vil bli overlevert til ny 
praksisutvalgsleder slik at man har noe å bygge videre på. Praksisutvalget 
ønsker at praksisfeltet skal knyttes nærere til både planleggingen og 
gjennomføringen av temaseminarene. Vi overlater imidlertid både innkalling til 
første møte i komiteen, og hvordan praksisfeltet kan innlemmes, til nytt utvalg.  
 
Praksisutvalget ser for seg at vi kan snakke med koordinatorene på 
partnerskolene om de har prosjekter på sin skole som andre kan lære av. 
Dette kan på sikt bli aktuelle tema på temaseminar.  
 
Før jul vil fakultetene få brev om å re-oppnevne sin representant, eller 
oppnevne ny representant til en komite som skal planlegge og 
gjennomføre temaseminarene høsten 2018. Det nye praksisutvalget 
overtar oppgaven med å finne en god måte å knytte praksisfeltet inn i 
komiteen, samt hvorvidt ordningen med temaseminar eventuelt skal 
implementeres på PPU.  

  Eventuelt 
1.  

 
 
 

Svein Ivar Angell  
Leder 

Hege Ekeland 
Sekretær 

 
 


