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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET PSYKOLOGISKE FAKULTET 
Praksisutvalget  

Arkivsaksnr.:2019/22      
__________________________________________________________________________ 
Møtet ble holdt den 15. mai 2019 klokken 1415-1545 på rom 331 i Christies gate 13.  
__________________________________________________________________________ 
 
Til stede: Johan Lie (leder), Hild Hoff (HF), Mona Langø (SV), Stian Sunde Lyngholm 
(studrep 5LU), Jorunn Nylehn (MN), Lars Petter Storm Torjussen (IPED), Ann Mari Bakke 
(HFK)  
 
Observatører: Kjersti Lea (programrådsleder) Anne Sophie Krayou (PS),  
 
Frafall: Elise Kvale (studentrepresentant PPU), Stein Larsen (Bergen kommune) 
 
Sekretær: Hege Ekeland  
 
SAKSLISTE: 
I 19/22 

 
GODKJENNING AV SAKSLISTE 

II 19/22 
 

GODKJENNING AV REFERAT  

III  ORIENTERINGSSAKER 
1.  
2.  

Sak 09/19 19/5639 Helhetlig og enhetlig besøksmodell 
 
Praksisutvalget har fått i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe som skal 
evaluerer besøksordningen, og foreslå en modell for en helhetlig og enhetlig 
besøksmodell for UiB.  
Programrådet har anbefalt enkelte medlemmer, men ikke alle ønsket eller 
hadde anledning til å sitte i gruppen.  
Fristen for arbeidet er 1. juli, og det var stor enighet i praksisutvalget at fristen 
er for kort til at gruppen kan få gjort et godt arbeid.  
Praksisutvalget ber derfor om å få utvidet fristen til sen høst 2019.  
Sammensetningen blir Ann Mari Bakke fra HFK, administrativt er Hege 
Ekeland medlem av gruppen og Anne Sophie Aa. Krayou er sekretær, en 
pedagog (Liv Eide eller Helene Eide), Sissel Undheim (HF, ikke spurt) og Stein 
Dankert Kolstø (MN, ikke spurt). Studentrepresentantene i programrådet og 
praksisutvalget vurdere at det ikke er behov for studentrepresentant i gruppen. 
Gruppen konstitueres i første møte.  
 
Johan Lie og Hege Ekeland kontakter HF og MN for å få rekruttert medlem til 
gruppen.  

Sak 10/19  15/2177 Oppfølging av KOPRA-seminar. KOPRA103 
 
Praksisutvalget har allerede vedtatt at emnebeskrivelsen skal endres, og stiller 
seg bak å forsøke å implementere de andre endringene som ble foreslått i 
saksfremlegget.  
 
Det vil forsøksvis innføres felles oppgavesett og etterarbeid mellom 
pedagogikk og HF-fagene. Et slikt samarbeid er allerede etablert mellom 
pedagogikk og matnat, med gode erfaringer.  

Sak 11/19 14/5440 Koordinatorsamling/førpraksismøte høsten 2019 
 
I saksfremlegget var det forslag om å fortsette fokuset som er på kortpraksis. 
Praksisutvalget var enige i at det er et godt tema for en samling, og at det bør 
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være etter modell i fjor – altså at ungdomsskolen er for seg og videregående 
er for seg. Det sikrer at innholdet er relevant. Ungdomsskolene benyttes kun til 
KOPRA101, og ingen ungdomskoler har KOPRA102 og KOPRA103. Det må 
være en oppsummering i plenum, slik at alle som er tilstede får kjennskap de 
ulike emnene og progresjonen.  
Faglig påfyll. Forslag om å invitere Sølvi Lillejord til å si noe om forskning på 
lærerutdanning og praksis.  
 
Et annet aktuelt tema er å følge opp fjorårets tema. Arne Tjølsen presenterte 
skikkethetsvurdering, og i kjølvannet av det ble det diskutert hva som kan 
være «skikkethet» og hva som er stryk. Hvorfor stryker studenter, og hvem har 
ansvaret for å gjøre det? Bør UiB stoppe studenter fra å gå i praksis? Hvor 
begynner og slutter ansvaret ved praksisskolene?  
 
Det inviteres til møte tirsdag i uke 36. Det blir fokus på kortpraksis.   

  Eventuelt 
1.  
2.  
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