
 1 

 
 

Rammeavtale om samarbeid mellom skoleeier og Institutt 
for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk  
ved Universitetet i Stavanger 2018 - 2022 

 
1. Parter 

 
xxx kommune og Universitetet i Stavanger ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og 
spesialpedagogikk. 

 
 

2.  Formål  
 

Formålet med avtalen er  
- å legge grunnlag for et godt samarbeid for å forberede studenter ved 

grunnskolelærerutdanningene 1. – 7. trinn og 5. – 10. trinn til arbeid som lærer. Samspillet 
mellom utdanning og praksisopplæring skal danne grunnlaget for utvikling av den 
yrkeskompetansen studentene skal oppnå.  

- å skape arenaer for samhandling som kan styrke faglig utvikling både i utdanningene og hos 
partnerskapsskolene i kommunen. 

 
 

3. Forutsetninger  
 
Forutsetning for denne avtalen er at kommunen stiller skoler til disposisjon for praksisopplæring 
og annet utviklingsarbeid, med bakgrunn i søknad fra skoler i kommunen. På dette grunnlaget 
utformes en fireårig partnerskapsavtale mellom den enkelte skole og UiS.  

 
 

4. Plan- og rammeverk 
 
Praksisstudiet skal bygge på de prinsipper som er nedfelt i lov- og læreplanverk for grunnskolen, 
samt til enhver tid gjeldende forskrift, rammeplaner og fagplaner for 
grunnskolelærerutdanningene.  

 
Praksisstudiet skal planlegges og gjennomføres i et samarbeid. Samarbeidspartnere er faglig og 
administrativt personell knyttet til grunnskolelærerutdanningene, partnerskapsskolenes ledelse, 
praksislærerne og studentene. (Samarbeidet skal skje innenfor de rammene som settes i forskrift 
for grunnskolelærerutdanningene, lokale planer for praksisopplæring og for fagplaner i 
grunnskolelærerutdanningene ved UiS og for partnerskapsskolenes planer og rammeverk. – ta 
bort?) 

 
Det fremheves at grunnskolelærerutdanningene er underlagt Forskrift om skikkethetsvurdering, 
fastsatt ved kgl.res. 7. oktober 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og 
høyskoler § 4-10 første ledd. Skoleeier og partnerskapsskoler må bidra til skikkethetsvurdering 
ved å vurdere studentenes arbeid i praksisstudiet og gi tilbakemelding til UiS om alle forhold som 
kan påvirke vurdering av skikkethet.   

 
Praksisstudiet inngår i UiS sitt system for kvalitetssikring av studiene. 
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5. Avtalens innhold og ansvarsfordeling 

 
UiS: 

- Har det faglige ansvaret for praksisstudiet 
- Skal, sammen med rektor, revider årlige avtaler for den enkelte partnerskapsskole ved 

behov 
- Skal tilby videreutdanning i veiledning til praksislærere som ikke har slik utdanning. 
- Skal arrangere minimum ett møte for skoleeiere hvert år, hvor hensikten er 

erfaringsutveksling, kompetanseheving og drøfting av samarbeidsmuligheter 
(Skoleeiermøtet). 

- Skal prioritere forsknings- og utviklingsarbeid og etter- og videreutdanning på 
partnerskapsskoler hvis mulig innenfor faglige og økonomiske rammer. 

 
Kommunen:  

- Skal legge til rette for et faglig forsvarlig samarbeid mellom partnerskapsskole og UiS, 
forankret i avtalen mellom UiS og den enkelte skole  

- Skal initiere og gjennomføre minimum ett møte mellom partnerskapsskolene i 
kommunen og UiS for å drøfte gjennomføring og kvalitetsutvikling i tilknytning til 
praksisstudiet. 

 
UiS og kommunen har et gjensidig informasjonsansvar om forhold som kan påvirke 
gjennomføringen av praksisopplæringen og andre former for samarbeid i avtaleperioden. 
 

 
6. Praksislærernes vilkår 
 
Praksislærerne har sitt tilsettingsforhold til kommunen. 
 
Arbeidsvilkår for praksislærere reguleres nasjonalt av ”avtale om arbeidsvilkår for øvingslærere i 
allmennlærerutdanningen, yrkesfaglæreutdanningene og i faglærerutdanningene (med unntak 
av faglærerutdanningen i musikk, dans og drama)”. Se vedlegg. 
 
 
7.  Økonomi 
 
Praksislærere og partnerskapsskolen v/rektor får godtgjøring for arbeidet med 
praksisopplæringen i samsvar med det som fremgår av øvingslæreravtalen. 

 
Kommunen utbetaler godtgjøring for funksjon som praksislærer og sender refusjonskrav til UiS to 
ganger årlig.  
 
Refusjonskravet sendes til UiS. 
For fakturaer sendt i PDF-format benyttes e-postadressen: 
einvoices.uis@bscs.basware.com 
 
Fakturaadresse: E-faktura på EHF-format: 971564679 
 

Referanse: HF-IGIS 
 

For høstsemesteret (01.08-31.12) innen 01.12. 
For vårsemesteret: (01.01-31.07) innen 01.05. 

mailto:einvoices.uis@bscs.basware.com
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8. Tvisteløsning 
 

Ved tvil om tolkning om innholdet i avtalen og endra forutsetninger for avtalen, kommer partene 
sammen og drøfter seg frem til en løsning.  
 
 
9. Varighet  
 
Avtalen gjelder fra 01.08.2018 t.o.m. 31.07.2022. 
 
Avtalen kan sies opp av begge parter med ett års varsel. 

   
 

 
 
_______________________________    ______________________________ 
Sted, dato       Sted, dato 
 
 

     
_____________________________                  ____________________________ 
Underskrift kommune              Underskrift UiS 


