
 

  

UKE PPU, campus Notodden  
Oppdatert 10.06.2021. Eventuelle endringer blir oppdatert fortløpende fram mot 
studiestart. De ulike emnene/fagene vil gi utfyllende informasjon på Canvas og 
under studiestart. Denne oversikten kommer med forbehold om endringer og 
justeringer grunnet kompleksiteten og ulike nasjonale og lokale restriksjoner 
grunnet korona. Fysiske samlinger kan bli digitale på kort varsel.  
 
Vanligvis vil studenter kunne benytte seg av campus (bibliotek, fellesarealer, 
veiledning etc.) selv om forelesninger går på zoom. Velkommen til Notodden. 
 

33 NETTUNDERVISNING PÅ 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 
 
(deltid 1 = deltid første studieår, deltid 2 = deltid andre studieår) 
 

34 NETTUNDERVISNING PÅ ZOOM 
Design, kunst og håndverk, emne 1, torsdag 9.15-13.00 
Engelsk og fremmedspråk, emne 1, fredag 9.15-13.00 
Friluftsliv, emne 1, fredag 9.15-13.00 
Kroppsøving og idrettsfag, emne 1, torsdag 9.15-13.00 
Naturfag, emne 1, torsdag 13.30-17.15 
Samfunnsfag, emne 1, fredag 13.30-17.15 
 
Religion, livssyn og etikk, emne 1, torsdag 13.30-17.15  
Norsk, emne 1, mandag 14.15-19.00 
Matematikk, emne 1, mandag 14.15-18.00 
 
(Studenter på deltid tar i tillegg til pedagogikk ett fag per studieår, for eksempel 
norsk 1 og 2 studieåret 2021-22 og samfunnsfag 1 og 2 ELLER norsk 3 studieåret 
2022-23. Studenter på heltid tar alle deler av studiet på ett år.)  
 

35 NETTUNDERVISNING PÅ 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 
 
Tverrfaglig webinar på zoom tirsdag 14.00-17.00 (heltid og deltid 1) 
 

36 NETTUNDERVISNING PÅ ZOOM 
Alle fagdidaktikk-emner 1 til oppsatte tider (se uke 34) 

 

 
37 

CAMPUS  
Pedagogikk til oppsatte tider (se uke 33 & 35) 
 



 
 

 

 

Vår 2022: Pedagogikk- og fagdidaktikkundervisning (emne 2) på våren til samme tidspunkt som 

pedagogikk og fagdidaktikk (emne 1) på høsten (pedagogikk i oddetallsuker, fagdidaktikk i 

partallsuker). Graden av digitalisering er blant annet avhengig av nasjonale og lokale restriksjoner 

grunnet korona. Praksisperioden på våren er uke 6-12. Tverrfaglige webinar på våren på tvers av 

campus (Zoom) tirsdager 14.00-17.00 i uke 4 (heltid og deltid 1) og 17 (heltid og deltid 2). Eksamen 

fra uke 19. Med forbehold om endringer.  

  

38 CAMPUS 
Alle fagdidaktikk-emner 1 til oppsatte tider (med unntak for norsk, matematikk og 
RLE som går på nett eller campus, blir oppdatert). 
 
Pedagogikk heltid, eksamen emne 1 blir gjennomført i løpet av de tre første 
dagene denne uka. 
 

39 CAMPUS  
Pedagogikk til oppsatte tider (se uke 33 & 35) 
 

40 CAMPUS 
Alle fagdidaktikk-emner 1 til oppsatte tider (med unntak for norsk, matematikk og 
RLE som går på nett eller campus, blir oppdatert). 
 
Tverrfaglig webinar på zoom tirsdag 14.00-17.00 (heltid og deltid 2) 
 
I uke 40 har Design, kunst og håndverk, emne 1, opplæring i verksted. Dette 

innebærer oppmøte tirsdag, onsdag og torsdag den uken. 

 

41 NETTUNDERVISNING PÅ ZOOM 
Pedagogikk til oppsatte tider (se uke 33 & 35) 
 

 
42-47 

 

PRAKSISPERIODE 

 

48 
alternativ 
timeplan 
 
 

NETTUNDERVISNING PÅ ZOOM  
 
Egen timeplan. Fagdidaktikk emne 1 enten mandag og tirsdag i stedet for mandag, 
torsdag og fredag. Grunnet ulike fagkombinasjoner vil endelig timeplan for 
mandag og tirsdag denne uken komme etter studiestart. 
 
Eksamensperioden begynner onsdag. Eksamen er hovedsakelig digital, men 
eksamen i enkelte emner kan gjennomføres på campus.  
 

48-50 EKSAMENSUKER 



 

 

Fagdidaktikk emne 3 (gjelder ettfagsstudenter på heltid og deltid 2. Studenter på deltid 1 tar første 

år bare emne 1 (høst) og emne 2 (vår) – i tillegg til pedagogikk). Veiledning individuelt eller i gruppe 

kan komme i tillegg til oversikten nedenfor (emne 3). Med forbehold om endringer og justeringer 

grunnet kompleksiteten og den ekstraordinære situasjonen. 

Friluftsliv UKE 34, 13.30-16.00, ZOOM 
UKE 40, 13.30 – 16.00, på campus 
UKE 48, etter praksisoppsummering 
UKE 03, 13.30 - 16.00, på ZOOM 
UKE 13, 13.30 - 16.00, på campus 

Kroppsøving og idrettsfag UKE 34, 13.30-16.00, ZOOM 
UKE 40, 13.30 – 16.00, på campus 
UKE 03, 13.30 - 16.00, på ZOOM 
UKE 13, 13.30 - 16.00, på campus 

Engelsk og fremmedspråk UKE 36, 13:30-15:00, Zoom 

UKE 40, 13:15-15:00, på campus  

Møter/veiledning våren 22 avtales i gruppen. 

Design, kunst og håndverk UKE 34, 13.15-15.30, ZOOM 
UKE 36, 13.15-15.30, ZOOM 
UKE 38, 13.15-15.30, på campus 
Samme tider og dag på vår, datoer avklares i gruppen 

Naturfag 
 

UKE 36, 10.00 – 12.30, ZOOM 
UKE 40, 10.00 – 12.30, campus 
Møter/veiledning våren 22 avtales i gruppen 

Norsk (likt på alle campus) Det er satt opp PPUNO3 torsdager i uke 34, 36, 38, 40 klokka 
14.15-18.00, på nett/campus. Nærmere avtaler gjøres ved 
studiestart. 
Samme tider og dag på vår, datoer avklares i gruppen 

Matematikk (likt på alle campus) Det er satt opp PPUMA3 torsdager i uke 34, 36, 38, 40 klokka 
14.15-16.00, på nett/campus. Det blir ikke felles oppmøte alle 
uker. Blir oppdatert. 

Religion, livssyn og etikk UKE 38, 11.30 - 13.00, på nett/campus (videre tidspunkt blir 
avtalt i gruppa) 

Samfunnsfag UKE 36, 10.00 - 13.00, Zoom 
UKE 40, 10.00 – 13.00, campus   
Samme tider og dag på vår, datoer avklares i gruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Praksisperioden på våren er 6-12. Tverrfaglige webinar på våren på tvers av campus 

(nettundervisning) tirsdager 14.00-17.00 i uke 4 (heltid og deltid 1) og 17 (heltid og deltid 2). 

Pedagogikk i oddetallsuker, fagdidaktikk i oddetalsuker. Eksamen fra uke 19.  

 

!!! UTKAST !!! Fyrste utkast eksamen jul 2021, for å byrje planlegging og synleggjere kompleksitet - 

basert på fagval 20-21 !!! UTKAST !!! 

 


