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Årlig avtale om veiledet praksisopplæring 
UiS og  xxx kole 

 
Behov fra UiS 2019 – 2020 (Merk: Plantall kan endre seg noe frem mot 
studiestart) 
 
 Utdanningsprogram Årstrinn Antall 

praksisu
ker 

Fag som 
vektlegges 

Praksispartier 

1 M-GLU 1-7 1. år 1 uke høst 
og 3 uker 
vår 

Norsk 
matematikk 
 

1 

2 M-GLU 1-7 3.år 3 uker 
høst 

 1 

3 M-GLU 1-7 3.år 3 uker 
høst 

 1 

3 GLU 1-7 2.år 3 uker vår  1 
4      
5      

 
*Hvis det er slik at det er problematisk for dere å ta imot dette antallet og denne 
fordelingen, så beskriv problemet under og eventuell løsning: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Informasjon om den enkelte praksislærer ved praksisskolen: 
 
 Navn på praksislærere 15stp praksis-

veilederutdanning 
(ja/påbegynt ) 

Underviser 
på trinn: 

E-postadresse 
(ny/endret) 

1 x    
2 y    
3 x    
4 æ    
5 ø    
6 å    
7     

(Hvis flere praksislærere deler partier, bruk samme nr. på linjen. Nummer på praksispartier og praksislærer (e) 
hører sammen) 
Oversikt over aktuelle praksisfunksjoner og oversikt over ressurser til ulike oppgaver i 
praksisfunksjonen for studieåret. 
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Antall 
praksis- 
uker pr. 
skoleår  

Størrelse på 
aktuelle  
praksislærer
- funksjoner 

Timer til disp 
praksisskolen* 

Timer til 
disp. for 
UiS** 
 

Totalt: Undervisning, 
veiledning, møter og 
andre oppg.** 

 

6 6/7 - funksjon 91,7 15,4 
107 timer – del av 
stilling: 7,14 % 

5 5/7 funksjon 76,6 12,6 
89,2 - del av stilling: 5,95 
% 

4 4/7 funksjon 61,2 10,2 
71,4 timer – del av 
stilling: 4,76 % 

3 3/7 funksjon 46 7,5 
53,5 timer – del av 
stilling 3,57 % 

2 2/7 - funksjon 30,6 5,1 
35,7 timer – del av 
stilling: 2,38 % 

 
* Timer til disposisjon for praksisskolen: 
Studentene har krav på 10-13 t veiledning pr. uke 
Den øvrige tiden benyttes til: 

• samarbeid med studenter, universitetets personale og kollegaer ved 
praksisskolen 

• individuell og felles planlegging, etterarbeid og vurdering 
• organisering av praksisopplæring på egen skole; for eksempel informasjon til 

andre involverte lærere og samarbeid med praksiskolens ledelse 
 
* * Timer til disposisjon for UiS: 
Denne tiden vil gå til møtevirksomhet på universitetet, td. praksissamlinger før og etter 
hver praksisperiode og ulike faglige samlinger, eksempelvis skal det gjennomføres én 
faglig profesjonsdag per semester med fokus på integrasjon av teori og praksis. For en 
hel praksislærefunksjon utgjør denne ressursen 18 timer for et studieår som reduseres 
prosentvis i forhold til funksjonsstillingen. 
 
Timene er beregnet ut fra gjeldende øvingslæreravtale  
 
Det forutsettes at praksislærere har godkjent lærerutdanning, har minimum fem års 
arbeidserfaring i skolen og at de har formell utdannelse i fagene som vektlegges i 
veiledningen, i tillegg til at de blir anbefalt av rektor. 
 
5. Samarbeidserklæringer/underskrifter: 
Begge parter vil gjøre sitt beste for å oppfylle vilkårene i samarbeidsavtalen. 
Nødvendige endringer i avtalevilkår meldes den andre parten uten unødig opphold. 
 
 
_____________________ 
                                
Skolens rektor  
Sted:                          Dato:          
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_____________________ 
                                
Instituttleder, IGIS 
Sted:                          Dato:      
 
 
____________________ 
Skolens plasstillitsvalgt 
Sted:                          Dato:     
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