
 

 

 

  

UKE PPU, campus Notodden vår 2021  
Oppdatert 15.10.2020. Fysiske samlinger kan bli digitale på kort varsel. De ulike fagene 
vil gi utfyllende informasjon på Canvas og under samlinger. Med forbehold om 
endringer og justeringer grunnet kompleksiteten og den ekstraordinære situasjonen. 
Nasjonale og USN føringer ligger til grunn for organiseringen. 
 

1 ZOOM 
Pedagogikk heltid, torsdag & fredag 10.15-15.00 
Pedagogikk deltid 1, torsdag 10.15-15.00 
Pedagogikk deltid 2, fredag 10.15-15.00 
 

2 ZOOM 
Design, kunst og håndverk, emne 2, torsdag 9.15-13.00 (se merknad i semesterplan) 
Engelsk og fremmedspråk, emne 2, fredag 9.15-13.00 
Friluftsliv, emne 2, fredag 9.15-13.00 
Kroppsøving og idrettsfag, emne 2, torsdag 9.15-13.00 
Naturfag, emne 2, torsdag 13.30-17.15 
Religion, livssyn og etikk, emne 2, torsdag 13.30-17.15 
Samfunnsfag, emne 2, fredag 13.30-17.15 
Norsk, emne 2 (nett- og samlingsbasert på tvers), mandag 14.15-18.00 
Matematikk, emne 2 (nett- og samlingsbasert på tvers), mandag 14.15-18.00 
 

3 ZOOM 
Pedagogikk heltid, torsdag & fredag 10.15-15.00 
Pedagogikk deltid 1, torsdag 10.15-15.00 
Pedagogikk deltid 2, fredag 10.15-15.00 
 

4 CAMPUS 
Alle fagdidaktikkemne 2 til oppsatte tider (se uke 2). Se semesterplan for matematikk 
og norsk. Se semesterplan i Design, kunst og håndverk. 
 
Tverrfaglig webinar på zoom tirsdag 14.00-17.00 (heltid og deltid 1) 
 

5 ZOOM 
Pedagogikk heltid, torsdag & fredag 10.15-15.00 
Pedagogikk deltid 1, torsdag 10.15-15.00 
Pedagogikk deltid 2, fredag 10.15-15.00 
 

6-12 PRAKSIS, inkludert 1 uke vinterferie 
 

13 PÅSKE 
 



 
 

 

 

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

år – i tillegg til pedagogikk). Veiledning individuelt eller i gruppe kan komme i tillegg. Med forbehold 

om endringer og justeringer grunnet kompleksiteten og den ekstraordinære situasjonen. 

Friluftsliv UKE 2, 13.30-16.00, zoom 
UKE 16, se semesterplan, campus 
 

Kroppsøving og idrettsfag UKE 2, 13.30-16.00, zoom 
UKE 16, se semesterplan, på nett 
 

Engelsk og fremmedspråk Tidspunkt blir avtalt i gruppa under fagdidaktikk 1&2 
 

Design, kunst og håndverk UKE 2, 13.15-15.30, zoom 
UKE 16, 13.15-15.30, på campus 
 

Naturfag 
 

UKE 4, 10.00 – 13.00, på zoom 
UKE 16, 10.00 – 13.00, på campus 
Eksamen på campus og presentasjoner i plenum 

  

14 ZOOM  
Alle fagdidaktikkemne 2 til oppsatte tider (se uke 2), med unntak for matematikk og 
norsk som flyttes grunnet påske (se semesterplaner) 
 

15 CAMPUS  
Pedagogikk heltid, torsdag & fredag 10.15-15.00 
Pedagogikk deltid 1, torsdag 10.15-15.00 
Pedagogikk deltid 2, fredag 10.15-15.00 
 

16 
 

CAMPUS  
Alle fagdidaktikkemne 2 til oppsatte tider (se uke 2), se semesterplan for matematikk 
og norsk 
 
Tverrfaglig webinar på zoom tirsdag 14.00-17.00 (heltid og deltid 2) 
 

17 CAMPUS  
Pedagogikk heltid, torsdag & fredag 10.15-15.00 
Pedagogikk deltid 1, torsdag 10.15-15.00 
Pedagogikk deltid 2, fredag 10.15-15.00 

18 CAMPUS  
Alle fagdidaktikkemne 2 til oppsatte tider (se uke 2), se semesterplan for matematikk 
og norsk 
 



 

 

Norsk (likt på alle campus) Tidspunkt blir avklart i gruppa  
 

Matematikk (likt på alle campus) Tidspunkt blir avklart i gruppa 
 

Religion, livssyn og etikk Tidspunkt blir avklart i gruppa 
 

Samfunnsfag UKE 2, 10.00 – 12.00, på zoom 
UKE 4, 10.00 – 12.00, på campus 
UKE 16, 10.00 – 12.00, på campus  
 


