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Medlemmer: Liv Eide (leder), Endre Brunstad (HF), Mona Langø (SV), Matthias Stadler 
(vara, MN), Helene Eide (IPED), Ann Mari Bakke (HFK), Marianne Eikner (vara, Bergen 
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Observatører: Kjersti Lea (leder for programutvalget), Anne Sophie Krayou (PS),  
Solveig Ottersen (studentrepresentant)  
 
Sekretær: Hege Ekeland  
 
SAKSLISTE: 
I 20/414 

 
GODKJENNING AV SAKSLISTE 

II 20/414 
 

GODKJENNING AV REFERAT  

III  ORIENTERINGSSAKER 
1. Danielsen videregående skole  
2. Praksisbesøk – rapport fra arbeidsgruppe  

Det ble litt diskusjon rundt hvorvidt studenter bør besøkes i par eller 
individuelt. Dette var med henblikk på «organisatoriske rammer for 
praksisbesøk» (s. 7) hvor det står at man bør etterstrebe å besøke 
flere studenter samme dag. Studentene ønsker individuelle besøk, 
mens de vitenskapelig ansatte representantene i utvalget hadde litt 
ulike meninger om dette.  

3. Temaseminar – gruppe for å planlegge høstens seminar. Husk at 
universitetsskolene kan benyttes.  

4. Infomøter om KOPRA102 og KOPRA103. Skikkethetsvurdering blir tatt 
opp.  

Sak 04/20 19/27075 Praksis i Vestland (diskusjonssak)  
 
Det er praksisoppfølging som er det største hinderet for å kunne tillate 
praksisskoler som ligger langt unna campus. Det må på plass en løsning for 
det før vi kan tillate praksis på steder det er vanskelig for pedagoger og 
didaktikere å reise til.  
 
Saken må opp som vedtakssak, og diskuteres på prinsipielt grunnlag. Hvilke 
kriterier skal benyttes ved behandling av søknader fra studenter. Skal det 
handle om reisevei med bil, kollektivtilbud, eller skal alle skoler innen regionen 
Vestland tillates uten en ytterligere vurdering? Det er åpenbart at skoler som 
ligger langt unna Bergen sentrum kan tilby god praksisopplæring, men det er 
altså uheldig om UiB ikke kan følge opp studentene i form av praksisbesøk. 
UiB har samarbeid med flere skoler, og det går også an å falle ned på at vi 
ikke tillater praksis ved andre skoler enn dem vi allerede har avtale med.  
 
Arbeidsgruppen som har sett på praksisbesøk ved UiB foreslår en styrking av 
praksisoppfølgingen for studenter i praksis. Det argumenteres for at det er et 
behov for fire praksisbesøk i løpet av langpraksis for å gi studentene best 
mulig læringsutbytte. Å samtidig tillate praksis på steder som gjør at man ikke 
kan gjennomføre praksisbesøk er paradoksalt.  
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Saken er ikke rett frem og tas opp igjen på neste møte. Vestland er et politisk 
prosjekt som ikke har satt seg, mens DEKOMP er et prosjekt som omhandler 
hele regionen.  
 
Vi kommer ikke utenom at reisevei for dem som skal sørge for 
praksisoppfølgingen er vesentlig. Det kan tale for at studenter ikke skal ha 
mulighet for å ta praksis ved en skole som ligger langt unna campus – eller at 
praksisskolen må være mulig å nå innen x antall minutter med kollektiv 
transport. Det ble også foreslått at praksis ved en «perifer» skole kun skal 
være mulig i høstsemesteret for å sikre tett oppfølging i form av to 
praksisbesøk i siste praksisperiode. Det er også viktig med tanke på at 
lektorutdanningen er underlagt skikkethetsvurdering.  
 
Det vil være enklere å tillate praksis ved en «perifer» skole på kortpraksis, 
ettersom studentene ikke får oppfølging i form av praksisbesøk i disse 
praksisperiodene. 
 
Saken tas opp som vedtakssak i neste møte.  

Sak 05/20 20/2746 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak:  

Lydopptak og film i praksisperioden 
 
I denne saken er det viktig å diskutere problemstillingen på ryddig og 
profesjonelt vis, selv om omfanget ikke nødvendigvis er så omfattende.  
 
GDPR gjør at det er svært strenge regler for oppbevaring av data, og det gjør 
at praksisutvalget bør fraråde at studenter på individuell basis tar lyd- og 
bildeopptak i praksis – i alle fall i forbindelse med aksjonsforskningsoppgaver 
og andre praksisoppgaver. Studenter som skal samle inn data til 
masteroppgaven sin må søke via NSD. Behandlingstiden er lang, og det er 
derfor ikke hensiktsmessig på praksisoppgaver.  
 
Det var stor enighet i praksisutvalget om at UiB bør være restriktiv i denne 
saken. Praksisutvalget fraråder at studenter på individuell basis benytter bilde- 
og lydopptak i praksis. 
 
Praksisutvalget fraråder at studenter på individuell basis filmer og/eller 
tar lydopptak i klasserommet i praksisperioden. 

Sak 06/20 13/716 
 
 
 
 
 
 
 

Justeringer i emnebeskrivelsene for kortpraksis 
 
Faktordagene (refleksjonsdagene) har blitt ansett som viktig for de som sto for 
det. Det er ikke uproblematisk å kutte dette. Studentene er positiv til å endre 
en av dagene til praksis 
 
Praksisutvalget ønsker en grundigere utredning, og gjennomgang på neste 
møte. 
 

Sak 07/20 12/6022 
 
 
 

Praksislogg. Innføring av obligatorisk arbeidskrav i PPUPRA101 og 
LAPRA101 
 
Utsettes til neste møte.  

  Eventuelt 
1. Ønske om å utvide møtene til to timer. 
2.  
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