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Notat  

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
På sirkulasjon: 18. september, 2020     ephorte: 20/625 

 
___________________________________________________________________ 

I Programrådet, 08,09,20, vedtas det å gi den faglige praksiskoordinatoren mandat til å 

tilpasse praksisavviklingen for studenter, i samarbeid med praksisadministrasjonen og 

programrådsleder dersom, det blir en oppskalering av smittevernstiltak inneværende 

høstsemester.  

Bergen kommune har innført lokale smitteverntiltak som forhindrer studenter å gjennomføre 

skolepraksis slik den er planlagt. Etter at kommunen, 15.09.20, forlenget de lokale 

smittevernsvedtakene er konsekvensene av utsettelsene enda mer omfattende enn det først 

så ut til. Per idag varer smitteverntiltakene frem til og med 22.09.20 og praksisstart er utsatt 

og må forskyves for flere kull på 5LU og PPU.  

På bakgrunn av den omfattende innvirkningen smitteverntiltakene har medført, etter at 

Programrådet behandlet saken, er det behov for å gi faglig praksiskoordinator ytterligere 

fullmakt til å gjennomføre de nødvendige endringer i praksisavvikling for studenter. Av den 

grunn legges saken frem for Styringsgruppen for vedtak. 

Endringer gjøres i samarbeid med praksisadministrasjonen og programrådsleder og i dialog 

med instituttenes undervisningskoordinatorer. 

Ytterlige bakgrunn for saken er gjort rede for vedlagt saksutredning. 

Målet er å komme i gang med praksis i uke 40 og arbeidet med å plassere praksisperiodene 

må i gang straks, og svarfrist er 22.09.20 kl 10.00. 

Forslag til vedtak innbefatter styringsgruppens leder sine tillegg til foreslått vedtak fra vedlagt 

saksutredning. 

 

Forlag til vedtak: 
 

Styringsgruppen gir faglig koordinator for praksis og partnerskolesamarbeid fullmakt til å 

gjennomføre de nødvendige endringer i praksisavviklingen studieåret 2020/2021 som 

COVID-19-situasjonen krever. Fagkoordinatorene ved instituttene gir nødvendige råd i 

saken, blir orientert om endringene som gjennomføres og informerer fagmiljøene om dem. 
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VEDLEGG: SALKSUTREDNING FRA PROGRAMRÅDSLEDER 

Praksisavvikling høsten 2020/våren 2021  
 

Praksisavvikling i UiBs lektorprogram har høsten 2020 vist seg enda mer krevende enn normalt. Etter 

at Bergen kommune 08.09.2020 stengte alle sine skoler for praksisstudenter, har all praksis i skolen 

vært innstilt. Dette får konsekvenser for alle kullene ved UiBs lektorprogram, både innenfor integrert 

lektorutdanning og PPU. Utfordringen forsterkes av at situasjonen rammer både UiB, HVL og NLA. 

UiB er særlig utsatt på grunn av at vi har mange program og enda flere varianter av praksisløsninger. 

Praksis er en forskriftsfestet del av utdanningen1. Det samme er skikkethetsvurdering av studentene2. 

Det er derfor nødvendig at styringsgruppen fatter et vedtak om at praksis skal gjennomføres og 

åpner for emneoverskridende tilpasninger til skolen.   

Første prioritet må være gjennomføring av de fem praksisemnene (med ulike varianter) som er lagt 

til høstsemesteret. Prioriteringsrekkefølgen må ses i sammenheng med eventuelle konsekvenser for 

studentenes progresjon. Praksisutvalget ved faglig leder for praksisavvikling, Helene M. K. Eide, 

foreslår følgende prioritering høsten 2020:  

1. Å få avviklet så mye som mulig av langpraksis for PPU og Lektorprogrammene  

2. Å få avviklet deler av/hele KOPRA 103  

3. Å få avviklet KOPRA 101 og KOPRA 102  

Å avvikle praksis etter ordinær modell er ikke mulig. Derfor må det skje tilpasninger som sikrer 

studentene den praksis de har rett og plikt til å gjennomføre. Arbeidet må skje i nært samarbeid med 

skolene og praksis må avvikles i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern. En 

konsekvens kan være at studentene følger en klasse, ikke fag i flere klasser, slik at eventuell 

smittespredning begrenses. Dette bryter noe med den måten vi pleier å legge praksis opp på, og 

krever følgelig visse justeringer. For å lette situasjonen for skolene, må vi videre unngå at studenter 

fra flere kull sendes ut samtidig. En mulighet er da at vi «låser» periodene slik at de ulike kullene kan 

avvikle praksis i et kortere tidsrom enn vanlig. På den måten unngår vi at studentene veksler mellom 

campusaktivitet og praksis. En slik låsing innebærer at aktivitetene ved UiB må digitaliseres og gjøres 

tilgjengelig for studentene uten at det kreves obligatorisk oppmøte.   

Programrådet har vedtatt (08.09.2020) at faglig koordinator for praksis og partnerskolesamarbeid 

kan gjøre tilpasninger for å avvikle praksis under de rådende omstendighetene. Slike tilpasninger er 

allerede gjort for emnene KOPRA101, KOPRA102 og to av programmene ved KOPRA 103, som alle er 

utsatt. LAPRA 101 hadde opprinnelig oppstart i uke 38, men er også utsatt. Planlagt oppstart i uke 39 

må utsettes ytterligere, minst en uke, slik at skolene får anledning til å planlegge for studentmottak 

under nye omstendigheter og smittevernhensyn.    

 
1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1771?q=forskrift%20om%20rammeplan og 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-288?q=forskrift%20om%20rammeplan  
2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859?q=skikkethet  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1771?q=forskrift%20om%20rammeplan
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-288?q=forskrift%20om%20rammeplan
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859?q=skikkethet
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I det følgende presenteres mulige løsninger for praksisavvikling for emnene KOPRA101, KOPRA102, 

KOPRA103, LAPRA101 og PPUPRA101.  

Det optimistiske scenariet 
PPUPRA uke 40-46. Får avviklet hele perioden.   

LAPRA 101 uke 40-46. For HF-studentene innebærer det at de har mulighet til å avvikle 28 dager 

praksis innenfor 30 dager. For MN-studentene innebærer det at de bare får avviklet 30 av de 41 

dagene som er satt opp. Disse studentene må da overføre 11 dager til neste år, slik at de da vil få 41 

dagers praksis i skolen våren 2021.  

KOPRA 103 uke 42 og 43. Alle studentene på kullet, uavhengig av fag, avvikler 5 eller 8 dager praksis i 

skolen i løpet av de to ukene. Dette sikrer at alle studentene får avviklet hele perioden.   

Dersom skolene melder at det er vanskelig å avvikle praksis for studenter på flere kull denne høsten 

parallelt, foreslås KOPRA 103 for HF studentene som har språkfag flyttet til vårsemesteret og avviklet 

i samme tidsrom som KOPRA 101 og 102. KOPRA 103-studentene innen realfag og innen 

historie/religion/sosiologi er allerede satt opp med praksis i perioden uke 42 og 43 i ordinær modell.  

KOPRA 101 og KOPRA 102 flyttes til vårsemesteret og avvikles i uke 3 og 4. Studentene ved disse 

emnene skal ut i ulike skoleslag og det er derfor mulig å avvikle periodene parallelt.  Dette avhenger 

likevel av at skolene har mulighet til å ta imot studenter i den perioden.   

Det litt mindre optimistiske scenariet 
 PPUPRA uke 42-47. Får avviklet hele perioden  

LAPRA 101 uke 42-46. Programmene ved MN og HF har ulikt antall dager praksis. For HF-studentene 

innebærer det at de har mulighet til å avvikle 25 dager praksis. 3 dager må flyttes til LAPRA 102 slik at 

denne perioden blir 43 dager i skolen. For MN-studentene innebærer det at de bare får avviklet 25 av 

de 41 dagene som er satt opp. Disse studentene må da overføre 16 dager til LAPRA 102 slik at denne 

perioden blir 46 dagers praksis i skolen.  

KOPRA 101 og KOPRA 102 flyttes til vårsemesteret og avvikles i uke 3 og 4. Studentene ved disse 

emnene skal ut i ulike skoleslag og det er derfor mulig å avvikle periodene parallelt.  Dette avhenger 

av at skolene har mulighet til å ta imot studenter i den perioden.  

KOPRA 103 flyttes i sin helhet til vår 2021 og avvikles i uke 4-5 slik at vi unngår overlapp med KOPRA 

102 og LAPRA 102 hvor studentene er utplassert i videregående skole.   

Det verst tenkelige scenariet  

Dersom det viser seg umulig å avvikle praksis i skolen høsten 2020, vil det bli svært vanskelig, kanskje 

umulig, å opprettholde progresjonen i lektorstudentenes studieløp. Det mest prekære vil være 

gjennomføringen av praksis på PPU (PPUPRA). Det er umulig for studentene å ta hele praksisen, dvs. 

60 dager (12-13 uker), ettersom de samme semester skal delta i undervisning på campus tilsvarende 

30 stp. 30 stp. tilsvarer i seg selv et fulltidsstudium for ett semester.    

For studentene ved integrert lektorutdanning som skal gjennomføre LAPRA 101 høsten 2020 vil det 

ikke være mulig å slå sammen hele perioden med LAPRA 102 fordi dette vil innebære at studenten 

skal være ute i skolen i 70 dager (HF) eller 71 dager (MN) (14-15 uker). Dette er ikke gjennomførbart 

ettersom også disse studentene skal delta i undervisning ved campus tilsvarende 30 stp. samme 

semester. En løsning kan da være at en, gitt unntakssituasjonen, overfører LAPRA 102 til høsten 
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2021. Dette vil få konsekvenser både for studentene ved LAPRA 102 og for alle de andre kullene ved 

lektorprogrammet, inkludert neste års PPU-kull. Et slikt scenario vil ikke være gjennomførbart.  

Alle de overstående scenariene innebærer at praksisavviklingen får konsekvenser for timeplanlagt 

aktivitet i lektorprogrammene. Praksis må nødvendigvis avvikles i tidsrom hvor elever og lærere er på 

skolen. Dette medfører behov for at all undervisning ved campus justeres med henblikk på at 

lektorstudentene må være til stede på skolen i skoletiden. En slik justering krever en overordnet 

beslutning som innbefatter alle emner ved lektorprogrammene og må følgelig fattes på overordnet 

nivå. 

Som saken viser, er det nødvendig at styringsgruppen fatter følgende vedtak: Styringsgruppen gir 

faglig koordinator for praksis og partnerskolesamarbeid fullmakt til å gjennomføre de nødvendige 

endringer som COVID-19-situasjonen krever. 

 

Vedlegg  
Oversikt over dimensjonering og allokering av praksis i lektorutdanningen.  

Praksisemnene på PPU er ikke med i oversikten. 
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