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AVTALE MED LÆRERUTDANNINGSSKOLER  

Inngått mellom Universitetet i Sørøst-Norge, (USN) Fakultet for humaniora, idretts- og 
utdanningsvitenskap og skoleeier i………………………………….kommune. 

Lærerutdanningsskole: …………………………………………………………………… 

1. Varighet  
Avtalen gjelder for tidsrommet 01.08.2017 - 30.07.2021. Avtalen kan sies opp av begge parter med 

seks måneders varsel. 

2. Formål med avtale 
Praksisstudiet har en integrerende funksjon i lærerutdanningene. Dette forutsetter samarbeid 

mellom fakultetsledelse, programledelse, praksisrådgiver, studenter, faglærere, praksislærere, rektor 

og skoleeier. Formålet med avtalen er å beskrive rammene som regulerer praksisstudiet og sikrer 

helhet og sammenheng i utdanningene. 

3. Rammer 
Utdanningsinstitusjonen skal i samarbeid med ………………kommune avtale omfang av praksis for hvert 

studieår.  

Oversikt- og planleggingsdokument for kommende studieår som viser antall studenter ved de ulike 

studieprogrammene og fagvalg, bør være ferdigstilt i løpet av første del av juni.  

Praksisomfanget kan variere fra år til år avhengig av antall studenter ved lærerutdanningene. Antall 

studenter styres av opptak, studiemodeller, studieplasser, frafall i studiet og hvilke skolefag og 

skolerelaterte fag studentene velger det aktuelle studieåret mm.  

Det utarbeides et forpliktende årshjul (møtetidspunkt for praksisseminarer/planlegging/ evaluering) 

som forankres hos de involverte partene. Kommunens skolerute, rektormøter og skolenes 

planleggingsdager tas hensyn til i planleggingen av praksisstudiet. 

Studentene må sikres veiledning i sine fag. Veiledningen skal ivaretas av lærere som har kompetanse 

på området.  

Universitetet tilbyr videreutdanning i veiledningspedagogikk (15/30 stp).  

Det tas forbehold om nødvendige endringer i samarbeidsavtalen knyttet til eventuelle nye føringer 

fra Kunnskapsdepartementet. 
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4. Styringsdokumenter  
USN sine program- og praksisplaner er utarbeidet på bakgrunn av det som angis i følgende 

dokumenter: 

 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 § 4 

 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 § 4  

 Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 (2016) 

 Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 (2016) 

 Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (2016)  

 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge (01.01.2016) 

 Lærerutdanning 2025 - Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene 

 Rundskriv F-04-05-Øvingslæreravtalen 

 Gjeldende rammeplaner for praktisk-pedagogisk utdanning, faglærer kroppsøving og idrettsfag, 

faglærer i kunst og håndverksfag 

 Årshjul/praksiskalender for praksisstudiet 

 Emneplan for praksis 

 Opplæringsloven og øvrig til enhver tid gjeldende regelverk og styringsdokumenter for 

grunnskolen  

 Lov om universiteter og høyskoler 

 Forvaltningsloven og forvaltningsforskriften 

5. Felles ansvar  
Praksisstudiene er et felles ansvar og skal skje i samarbeid mellom skoleeier og Universitetets ledelse 

ved dekan. Aktører er fakultetsledelsen, skoleeiers seksjon for oppvekst/utdanning, programledelsen, 

praksisadministrasjon, faglig personale, lærerutdanningsskolens rektor, praksislærerne og 

studentene. Kommunens tillitsvalgte har en rolle i forhandlinger og drøftinger. 

5.1 Vurdering 
Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiene er et felles ansvarsområde for faglærere ved 

universitetet, praksislærere og rektor. Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått på 

vurderingsskjema utarbeidet i samarbeid mellom Universitetet og praksisfeltet, som sendes 

universitetet i løpet av tre uker fra siste praksisdag. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved 

Universitetet i Sørøst-Norge fastsetter hvor mange ganger en student kan gjennomføre en 

praksisperiode. Dersom det er tvil om en student kan oppnå læringsutbyttet i praksisperioden, skal 

studenten varsles gjennom en begrunnet bekymringsmelding så tidlig som mulig i praksisperioden. 

Varselet skal begrunnes. 

Lærerutdanningsinstitusjonen har hovedansvar for innhold, kvalitet og vurdering i praksis og for 

progresjon i praksisstudiet (Jf. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1-7 og 5-10 

kap. 3.6 Praksisstudium).  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-18-1864
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5.2 Skikkethetsvurdering 
Skikkethetsvurdering skjer i henhold til forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, sist 

endret 01.07.2016 og i tråd med Universitetets kvalitetssystem, som fastsetter rutiner og 

arbeidsbeskrivelser for skikkethetsvurdering.  

Lærerutdanningsinstitusjonen har i samarbeid med lærerutdanningsskolene ansvar for å vurdere om 

lærerstudentene er skikket for læreryrket. Dette er en helhetsvurdering av studenten som omfatter 

både faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger og vil foregå under hele studiet. 

Universitetet skal tilby praksislærere og studenter informasjon og opplæring i hva en 

skikkethetsvurdering innebærer. Institusjonsansvarlig for skikkethet ved universitetet skal kontaktes 

dersom det oppstår tvil om studentens skikkethet. 

6. Praksisfeltets ansvar og oppgaver 
Lærerutdanningsskolene skal organisere praksisstudiet i tråd med USNs studieplaner.  

6.1 Skoleeiers ansvar, oppgaver og samarbeid med universitetet 

Skoleeier skal 

 Delta i aktuelle samarbeidsfora. Eksempel på dette er deltakelse i profesjonsutvalg ved fakultet 

for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap  

 Legge til rette for samarbeid om forsknings- og utviklingsarbeid 

 Sikre at lærerutdanningsskolene til enhver tid har lærere med tilstrekkelig veilederkompetanse 

og tilrettelegge for at flere lærere gjennomfører videreutdanning i veiledningspedagogikk (15-30 

studiepoeng) 

 Sikre at aktuelle representanter fra lærerutdanningsskolene (skoleledelse og praksislærere) kan 

delta på samarbeidsarenaene 

 Bidra til at lærerutdanningsskolene får gode betingelser for kompetanseheving og 

utviklingsarbeid 

 Sørge for relevant infrastruktur, for eksempel digitale hjelpemidler 

 Være høringsinstans angående utvelgelse av lærerutdanningsskoler i samarbeid med rektorer og 

tillitsvalgte 

 Sende samlet refusjonskrav til Universitetet for utgifter i tilknytning til praksisstudiene i 

kommunen to ganger pr. studieår, med frist november og mai 

 Ha erstatningsansvar overfor studentene i praksis, jf. skriv fra KUF 01.03.01, deres ref. 98/2873 
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6.2 Rektors ansvar, oppgaver og samarbeid med universitetet 
Rektor har det overordnede ansvaret for praksisstudiene ved lærerutdanningsskolen og skal sørge for 
at det legges gode rammer for praksisstudiet. Oppgaver kan delegeres, men ikke det overordnede 
ansvaret. 

Rektor skal  

 Være kontaktperson for Universitetet 

 Delta i aktuelle samarbeidsfora mellom lærerutdanning og skole 

 Velge praksislærere og teamledere på relevant trinn med funksjonstid på ett år internt på 

skolene i samarbeid med tillitsvalgte  

 Sørge for at praksislærer har nødvendig veiledningskompetanse, minimum 15 studiepoeng, 

eller ha forpliktet seg til at flere lærere skal gjennomføre videreutdanningen i veiledning. jf. 

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene 

 Sørge for at praksislærere utfører arbeidet med praksisstudiet i samsvar med gjeldende 

styringsdokumenter og ta ansvar for vikarberedskap ved sykdom eller annet fravær  

 Sørge for at studentene får undervisningspraksis i sine fag, og at de sikres det avtalte antall 

undervisningstimer og veiledningstimer, samt tid til møter og andre praksisrelaterte 

aktiviteter  

 I samarbeid med universitetet legge til rette for at studenter som har hatt gyldig fravær, kan 

gis mulighet til å ta igjen nødvendig antall dager i praksis 

 Sørge for at studentene får møte hele skolens virksomhet og har hele skolen som 

praksisarena/læringsarena 

 Sørge for at studentene får egnet arbeidsplass og blir inkludert i det sosiale felleskapet. 

 Sørge for at studentene i løpet av praksisstudiet får kunnskap om skolen som organisasjon  

 Ha det overordnede ansvaret for skikkethetsvurderingen på skolen og kontakte Universitetet 

der det oppstår tvil om en students skikkethet i læreryrket 

 I samarbeid med universitetet legge til rette for forskning og utviklingsarbeid for universitetet 

og for studentene som er i praksis i kommunen, også med tanke på masterutdanning 

 Sørge for å fremme riktig refusjonskrav via kommunen til Universitetet  

6.3 Teamkoordinator/teamleder 
Et lærerteam kan dele ansvaret for en praksisgruppe. Teamkoordinator/teamleder utpekes ved 

praksisskolen for ett år av gangen. Teamkoordinator/teamleder er ansvarlig for at en representant fra 

teamet stiller på samarbeidsmøtene med universitetet, og for at relevant informasjon formidles 

internt ved skolen. 
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6. 4 Praksislærers ansvar og oppgaver 
Praksislærer skal 

 Kjenne til aktuell studieplan, emneplan for praksis og relevante emneplaner, der praksisstudiet 

inngår  

 Forberede studentenes praksisstudium på praksisskolen og delta på samarbeidsmøter med 

universitetet 

 Ivareta praksis for studentene, inkludert undervisningstimer, vurderingsarbeid og veiledning 

 Ivareta progresjon i praksisstudiet ved å lese tidligere vurdering(er) 

 Kontakte praksisrådgiver som ved behov involverer programkoordinator ved universitetet 

dersom det oppstår problemer i praksisperioden 

 I samarbeid med aktuell faglærer, praksisrådgiver eller programkoordinator ved universitetet, 

informere studenten så snart som mulig, dersom det er tvil om studenten vil bestå 

praksisperioden. Vurdering til bestått/ikke bestått praksis gjøres i samarbeid med rektor og 

universitetet. Vurderingsskjema sendes innen tre uker etter studentens siste praksisdag 

 Vurdere studentenes skikkethet, og i samarbeid med rektor, ta kontakt med programkoordinator 

og institusjonsansvarlig for skikkethet ved universitetet dersom det er tvil om en student er 

skikket, jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 

 Delta i aktuelle samarbeidsfora mellom lærerutdanning og skole 

 Holde seg informert om aktuelt regelverk for praksisstudiene 

 Gjøre seg kjent med innholdet i lærerutdanningsskoleavtalen 

 

7 Tidsbruk 
Praksislærer/teamet skal så langt som mulig tilby studentgruppa 20 g 45 min. timer (tilsvarer 15 
klokketimer) praksisstudier per uke (undervisning og bundet tid) og 10-13 klokketimer veiledning per 
uke. Noe av denne veiledningen kan gis av rektor, inspektør, eventuelt andre lærere ved skolen 
(fastsatt i samsvar med øvingslæreravtalen, rundskriv F-04-05). 
 

8 Universitetets ansvar og oppgaver 
Universitetet skal 

 Ha hovedansvar for at studentene oppnår læringsutbytte i praksisstudiet og får vurdering etter 

hvert studieår med veiledet praksis 

 Sørge for at praksisstudiet innarbeides i universitetets kvalitetssystem 

 Sørge for at alle undervisningsfag skal være profesjonsrettede lærerutdanningsfag og omfatte 

didaktikk og arbeid med grunnleggende ferdigheter i faget  

 Sørge for at alle undervisningsfag og skolerelevante fag og emner skal være forskningsbaserte, 

erfaringsbaserte og forankret i et forskningsaktivt fagmiljø  

 Sørge for at alle fag i utdanningen sammen med praksisstudiet skal bidra til at studenten utvikler 

identitet som lærer 

 Sikre at praksisstudiet organiseres slik at studenten opplever helhet og sammenheng i studiet og 

bidra til utvikling av både lærerutdanningsinstitusjon og lærerutdanningsskole 
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 Bidra til at lærerutdanningsskolene når sine mål om flere lærere med veiledningskompetanse ved 

å tilby videreutdanning i veiledningspedagogikk  

 Sørge for at faglærere følger opp studenter ved lærerutdanningsskolen under praksisstudiet. I 

forkant av studieåret lages det en forpliktende avtale med beskrivelse av form og innhold i 

praksisoppfølgingen, jf. Retningslinjene i gjeldende Praksishåndbok 

 Sørge for at de profesjonsfaglige områdene blir fulgt opp i alle fag og i praksisstudiene, jf. 

«Profesjonstrappa» og studieplanene for GLU trinn 1.-7. og 5.-10  

I praksisstudiet ved grunnskolelærerutdanningen gjelder spesielt fokus på følgende 

hovedområder:  

1. studieår: Læringsledelse  

2. studieår: Lærerrollen og elevrollen  

3. studieår: Skolen som organisasjon,  

4. studieår: Læringsledelse i en mangfoldig skole  

5. studieår: Den forskende læreren og endringskompetanse 

 

 Sørge for at det gjennomføres systematiske evalueringer av forberedelser, gjennomføring og 

etterarbeid av praksisstudiet for å sikre videreutvikling og samarbeid om praksisstudiet 

 Ha ansvar for utarbeidelse av rutiner for tilbakeføring av kunnskap/forskning til 

lærerutdanningsskolene, rutiner/rammer for gjensidig kompetanseutvikling. Eksempler på dette 

er samarbeid om planlegging og gjennomføring av felles fagdager, bruk av praksislærere i 

universitetets utdanning, hospitering av universitetets faglærere og forskere ved 

lærerutdanningsskolen 

9. Programkoordinators rolle, ansvar og oppgaver 
Programkoordinator skal 

o Ha et faglig ansvar for integrering av praksisopplæringen og ivaretakelse av emneplaner for 
praksis på syklus 1 og 2 

o Ha ansvar for årlig informasjon om skikkethetsvurdering og tilhørende rutiner og 
arbeidsbeskrivelser 

o Sørge for praksisvurdering og praksisoppfølging – også når en student står i fare for å stryke i 
praksis 

o Være rektors kontaktperson mht. profesjonsfaglige spørsmål knyttet til praksisoppfølging 
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10. Emneansvarlig/faglærers rolle, ansvar og oppgaver 
 
Faglærere skal: 

 Etablere samarbeid med aktuelle praksislærere som ønsker å bidra i undervisningen på USN 

og i forberedelsene til praksisukene 

 Delta på aktuelle møter knyttet til praksisopplæringen  

 Være kontaktperson for studenter og praksislærer under praksisopplæringen  

 Ansvar for veiledning og oppfølging av studenten(e) 

11. Praksisrådgivers rolle, ansvar, oppgaver 

Praksisrådgiver skal 

 Legge til rette for å følge opp studentene i praksisstudiene i grunnskolelærerutdanningen  

1.-7. og 5.-10. trinn 

 Aktivt bidra til høy kvalitet i grunnskolelærerutdanningen gjennom tett samarbeid med 

lærerutdanningsskolene tilknyttet studiestedene 

 Sørge for kvalitetssikring av praksisskoler og praksislærere, og delta aktivt i valg og vurdering 

av lærerutdanningsskoler  

 Ha ansvar for å følge opp lærerutdanningsskolene mht. planlegging, evaluering og drift  

 Være ansvarlig for møteplaner og møteinnkallinger med lærerutdanningsskoler for ulike 

involverte utvalg og grupper  

 Skaffe relevante praksisplasser og fordele studentene i praksisstudiene 

 Gjennomføre evalueringer (for praksislærere, faglærere og studenter) og foreslå tiltak knyttet 

til kvalitetsutvikling av studentenes praksisstudier 

 Legge praktisk til rette for utviklingsprosjekter knyttet til praksisfeltet 

 Ansvarlig for godkjenning av praksisrefusjoner til skoleeier  

 Holde USNs nettsider for praksis oppdatert 

 

12. Samarbeidsfora og gjensidig kompetanseutvikling  
Det skal være samarbeid om praksisstudiet i forkant, underveis og i etterkant av praksis. Samarbeidet 

involverer både fagmiljø på Universitetet, lærerutdanningsskolene og studentene.  

 

 Praksismøter (faglærere, praksislærere, studenter) 

 Fagdager, konferanser, forskningsdager  

 Rektorforum (skoleledelsen ved lærerutdanningsskolene, ledelse og faglærere ved universitetet) 

 Programutvalg campus (Programkoordinatorer, faglærere/leder, administrasjon, 

studentrepresentanter, praksislærere og rektorer) 

 Profesjonsutvalg fakultet (Fakultet ved dekan/visedekan, kommune/skoleeier, rektorer) 
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 Praksislærerne kan engasjeres til arbeid og oppgaver ved universitetet etter avtale 

 Faglærere kan engasjeres til arbeid og oppgaver ved lærerutdanningsskolene etter avtale. 

 Universitetet skal gi tilbud om kompetanseheving innen veiledning (15/30stp) og ev. andre etter- 

og videreutdanningskurs 

 FoU- arbeid og master knyttet til praksisfeltet  

 

 
Underskrifter fra partene 
 
 
             
Skoleeier      Dato og sted:  
Rådmann/ Etatsleder  
 
 
 
             
Partnerskapsskole      Dato og sted:  
Rektor/ Virksomhetsleder 
 
 
 
             
Universitetet      Dato og sted:    
Dekan 
 
 


