
 

 

UKE PPU campus Notodden.  
Oppdatert 24.06.2020. Fysiske samlinger kan bli digitale på kort varsel. De ulike fagene 
vil gi utfyllende informasjon på Canvas og under studiestart. Med forbehold om 
endringer og justeringer grunnet kompleksiteten og den ekstraordinære situasjonen. 
 

33 NETTUNDERVISNING PÅ ZOOM 
OPPSTARTSDAG TORSDAG 13.08.20, KL 10.15-15.00 (eneste PPU-dag denne uka, 
gjelder heltid og deltid 1 (deltid 1 = deltid første studieår) 

34 CAMPUS  
Design, kunst og håndverk, emne 1, torsdag 9.15-13.00 
Engelsk og fremmedspråk, emne 1 (L-225), fredag 9.15-13.00 
Friluftsliv, emne 1 (B-106), fredag 9.15-13.00 
Kroppsøving og idrettsfag, emne 1 (B-106), torsdag 9.15-13.00 
Naturfag, emne 1 (L-218), torsdag 13.30-17.15 
Religion, livssyn og etikk, emne 1 (L-222), torsdag 13.30-17.15 
Samfunnsfag, emne 1 (S 310), fredag 13.30-17.15 
Norsk, emne 1 (på tvers), mandag 14.15-19.00 i Drammen (vanligvis til 18.00) 
Matematikk, emne 1 (på tvers), mandag 14.15-18.00 (på nett, på campus uke 36) 
 

35 NETTUNDERVISNING PÅ ZOOM 
Pedagogikk heiltid, torsdag & fredag 10.15-15.00 
Pedagogikk deltid 1, torsdag 10.15-15.00 
Pedagogikk deltid 2, fredag 10.15-15.00 

36 CAMPUS  
Campus for alle fagdidaktikkemne 1 til oppsatte tider med unntak for norskdidaktikk 
som går på nett (14.15-18.00). 
 
Tverrfaglig webinar på zoom tirsdag 14.00-17.00 (heltid og deltid 1) 

37 CAMPUS 
Campus for pedagogikk i alle emner til oppsette tider (se info uke 35) 
 

38 CAMPUS 
Campus for alle fagdidaktikkemne 1 til oppsatte tider med unntak for norsk og 
matematikk som går på nett. 
I uke 38 har Design, kunst og håndverk opplæring i verksted, dette innebærer mer 
oppmøte enn vanlig. 

39 NETTUNDERVISNING PÅ ZOOM 
Nettundervisning i pedagogikk til oppsette tider (se uke 35) 
 

40 NETTUNDERVISNING PÅ ZOOM 
Nettundervisning for alle fagdidaktikkemne 1 til oppsatte tider med unntak av design, 
kunst og håndverk som går på campus 
 
Tverrfaglig webinar på zoom tirsdag 14.00-17.00 (heltid og deltid 2) 

41 CAMPUS 
Campus for pedagogikk i alle emner til oppsette tider (se info uke 35) 

42-47 Praksisperiode 



 

 

Fagdidaktikk emne 3 (ettfagsstudenter på heltid og deltid 2, deltid 1 tar bare emne 1 og 2 første år – 

i tillegg til pedagogikk) – tidspunkt for våren kommer på et sendere tidspunkt. Veiledning individuelt 

eller i gruppe kan komme i tillegg. Med forbehold om endringer og justeringer grunnet 

kompleksiteten og den ekstraordinære situasjonen. 

Friluftsliv UKE 34 (21.8), 13.30-16.00, campus 
UKE 48 (27.11), 13.30 – 16.00, på nett 
 

Kroppsøving og idrettsfag UKE 34 (20.8), 13.30-16.00, campus 
UKE 48 (26.11), 13.30 – 16.00, på nett 
 

Engelsk og fremmedspråk Tidspunkt blir avtalt i gruppa under oppstart i fagdidaktikk 1 
 

Design, kunst og håndverk UKE 36 (3.9), 13.15-15.30, på campus 
UKE 40 (1.10), 13.15-15.30, på campus 
 

Naturfag 
 

UKE 34 (20.8) 10.00 – 13.00, på campus 
UKE 36 (3.9) 10.00 – 13.00, på campus 
UKE 48 (26.11) 10.00 – 13.00, på nett 
 

Norsk (likt på alle campus) UKE 34 (20.08) 14.15 – 17.00, på nett 
UKE 36 (03.09) 14.15- 17.00, på nett 
UKE 40 (01.10) 14.15-17.00, på nett 
 

Matematikk (likt på alle campus) Det er satt opp PPUMA3 torsdager i uke 34 (20.08), 36 
(03.09), 38 (17.09), 40 (01.10) og UKE 48 klokka 14.15-16.00, 
på nett. Det blir ikke felles oppmøte alle uker. 

Religion, livssyn og etikk UKE 36 (3.9) 11.30 - 13.00, på campus (videre tidspunkt blir 
avtalt i gruppa) 
 

Samfunnsfag UKE 38 (18.9) 10.00 – 12.00, på campus  
 

 

48 
alternativ 
timeplan 
 
 

NETTUNDERVISNING PÅ ZOOM – alternativ timeplan uke 48 
 
Pedagogikk heltid, mandag & tirsdag 10.15-15.00 
Pedagogikk deltid 1, mandag 10.15-15.00 
Pedagogikk deltid 2, tirsdag 10.15-15.00 
 
Nettundervisning for alle fagdidaktikkemne 1 til oppsatte tider torsdag og fredag, 
unntak for norsk- og matematikkdidaktikk som går på nett onsdag 25.11 kl. 14.15 - 
18.00. 

49-51 DIGITALE EKSAMENSUKER (enkelte praktiske og estetiske emner kan ha eksamen på 
campus) 


