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Velkommen til Lassa skole 
 

Vi gleder oss til å ta imot DEG som student i praksis ved Lassa skole!  

Vi på Lassa skole mener vi har mye å tilføre deg og dine medstudenter. Målet er at vi skal få til en 

variert og god praksisperiode sammen med deg, dine medstudenter og fagmiljøet ved UiS. Vi ønsker 

svært gjerne at du stiller spørsmål og reflekterer over læreryrket/ rollen. Vi skal gjøre det vi kan for at 

du skal trives hos oss, bli inspirert og lære mye. Det betyr at du sammen med lærerne i praksis vil få 

et innblikk i ulike måter elevene lærer på samtidig som du vil få mulighet til å prøve ut varierte 

arbeidsmåter. 

 

Mottoet vårt er: “Vi drar Lassa sammen”. Vi ønsker med dette å framstå som en inkluderende 

arbeidsplass der vi er opptatt av at alle skal få utvikle og bruke sine sterke sider, samt oppleve 

mestring i hverdagen.  

 

Lassa skole er en 1 - 7 skole med ca. 367 elever og ca. 40 ansatte. Vi er heldige som har mulighet til 

å benytte flere idrettsanlegg nær skolen. Vi har også gåavstand til Mosvannet og store Stokkavann. 

Dette gir rom for variasjon i hverdagens undervisning. 

Det å være en praksisskole innebærer at det ikke bare er lærerne i praksis som dere kan henvende 

dere til, men alle våre lærere er praksisskole lærere. Vi ønsker at du skal se på hele skolen som en 

læringsarena der alle de ansatte deler av sin kompetanse når du måtte trenge det. Vi vil at du skal 

føle deg hjemme her på Lassa skolen, og bli ytterligere inspirert til det viktige yrket læreryrket er.  

 

Vi ser frem til å “lære deg å bli lærer”.  

Ingvar Lunde 

Avdelingsleder og ansvarlig for praksis  



 

Skolens plattform 

Hvordan vi ønsker å ha det på Lassa skole i forhold til elevsyn, lærerrollen og voksenrolle.  

 

Elevsyn: 

● Vi møter elevene med respekt 

● Vi har ambisjoner på̊ elevenes vegne, både faglig og sosialt 

● Vi tror at elever som er aktive og deltakende, lærer best 

● Vi gir elevene rom til å utvikle nysgjerrighet, kreativitet og selvstendighet 

● Vi legger til rette for positive opplevelser, individuelt og i grupper 

 

Lærerrollen: 

● Vi er tydelige klasseledere 

● Vi fremmer elevenes læring og danning 

● Vi møter foresatte med positive forventninger og samarbeider med dem om elevenes læring 

og 

trivsel 

● Vi tilegner oss og tar i bruk ny kunnskap og varierte arbeidsmetoder for å fremme egen og 

elevenes læring 

 

Voksne skal: 

● Være gode rollemodeller for elevene med hensyn til adferd, språkbruk, kleskode og ryddighet 

● Ha respekt for klokka og kommer presis til morgenmøter, undervisningstimer, møter og 

avtaler 

● Vise gjensidig respekt for hverandre 

● Fokusere på̊ løsninger, framfor begrensinger 

● Ha kultur for å minne hverandre på̊ regler og rutiner når disse blir glemt 

● Holde tidsfrister 

● Holde seg orientert i saker 

● Legge ting på̊ riktig plass etter endt bruk  



 

Lassa skole sine satsingsområder 

 

Lassa skole arbeider utfra den vedtatte Kvalitetsplanen for Stavanger “God , Bedre, Best “ 2016-2020 

De tre fokusområdene planen inneholder er:  

● Medborgerkompetanse og sosialt medansvar  

● Lese og skrivekompetanse 

● Matematisk kompetanse 

I tillegg har Lassa et selvvalgt satsingsområde 

● Vurdering for læring (selvvalgt satsingsområde) 

  



 

Den didaktiske relasjonsmodellen  

  

Vi planlegger, gjennomfører og vurderer undervisningen ut fra den didaktiske relasjonsmodellen.  

 

● Vi bruker den didaktiske relasjonsmodellen for å se helhetene i vår læringsplanlegging og 

veiledning. 

● Vi bruker aktivt LK06, studerer rammefaktorene og ser på vårt eget handlingsrom 

● Vi tenker i: 

● Mål 

● Innhold 

● Arbeidsmåter (metode) 

● Vurdering av måloppnåelse / evaluering samt underveisvurdering for å fremme læring 

hos våre elever. 

 

Våre studenter skal få et solid innblikk i de didaktiske kategoriene for å tilegne seg redskaper 

for planlegging av elevenes kunnskap og dannelse. 

  



 

Praksisperioder 

Rammer for praksis  

 

Arbeidstid: 

● Kl. 08.00 - 16-00 

○ Undervisningsrelaterte oppgaver: 20 timer pr. uke 

○ Veiledning, planlegging (individuelt og i gruppe) og vurdering: 10-15 timer pr uke 

Fravær: 

 

● Meldes til praksislærer mellom kl. 07.30 og 07.45, evt. til rektor/avdelingsleder dersom 

praksislærer ikke er tilgjengelig på telefon. 

 

Personalrom: 

● Brukes som pause- og lunsjrom. Skolen tilbyr kaffe og te til studentene 

Røyke- og snusforbud: 

● Gjelder skolebygget og skolens område 

 

Informasjonsmøte hos lederen 

 

Avdelingsleder og rektor starter praksisperioden med et møte. Der vil du få informasjon om skolen, 

gjennomgang av retningslinjer og rutiner. Du vil bli vist rundt på skolen, slik at du blir kjent med Lassa 

skole.  

 

 

I slutten av praksisperioden får du en vurdering om du har bestått eller ikke bestått. I tillegg får du en 

vurdering som forteller hva du må̊ jobbe med til neste praksisperiode. 

Det er praksislærerne som har det formelle ansvaret for studiet og for den formelle godkjenningen 

 

 

 

  



 

Læringsutbytte i praksis 

Sammen med UiS skal Lassa skole gi deg ferdigheter, erfaring og kunnskap som du skal ta med deg 

når du er ferdig med utdanningen. Vi på Lassa skole skal hjelpe deg og veilede deg til å bli den 

fantastiske læreren du kan bli. Som lærer er det viktig å ha fokus på danning og læring slik at elevene 

blir forberedt på videre skolegang, yrkes- , samfunns - og familieliv.  

Ut fra programplanen til UiS skal Lassa som praksisskole gi deg som student muligheten til å:  

● Erfare sammenhengen mellom teori og praksis 

● Få kunnskap om og erfaring med hvilke styringsdokumenter som setter sitt preg på skolens 

virksomhet fra skole- til lærer- og elevnivå̊ 

● Få kunnskap om og erfaring med skolen som læringsarena, først og fremst på elevnivå̊, men 

også̊ 

på̊ lærernivå̊ 

● Utvikle deg som en god klasseleder med gode relasjonelle ferdigheter 

● Utvikle dine ferdigheter slik at du kan lede elevenes læring i tråd med den didaktiske 

relasjonsmodellen 

 

Studiets formål     

Studiets formål er å bidra til kunnskaper og utvikle ferdigheter knyttet til å være lærer i profesjonelle 

utøvelser av yrket, inkludert innsikt i kompleksitet og dilemmaer som knytter seg til læreryrket i norsk 

skole og i et mangfoldig klasserom. 

 

Lærerarbeidet beskrives som et profesjonelt usikkert arbeid fordi det ikke er entydige standarder om 

hva som er god undervisning.  

 

Temaer belyses gjennom teoretiske og profesjonsetiske perspektiv og gjennom utøvelse av 

profesjonell undervisning som didaktiske møter rettet mot elever på 1. -10.trinn og vil være 

gjennomgående i alle emner.  

 

http://www.uis.no/studietilbud/laererutdanninger/grunnskolelaerer-5-10-trinn/studieplan-og-emner/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uis.no/studietilbud/laererutdanninger/grunnskolelaerer-5-10-trinn/studieplan-og-emner/


 

Om praksisstudiet  

 

I forkant av praksisperioden vil praksislæreren og dere lage en praksisplan slik at dere vet innholdet 

av praksisperioden.  

Førveiledning har et stort fokus i praksisperioden.  

Praksislærer vil veilede: 

 

● Planlegging av undervisningsøkten 

● Den didaktiske teksten som beskriver undervisningsøkten. Du eller gruppen må 

levere inn undervisningsøkten senest samme morgen som dere skal undervise 

● Ut i fra studentenes kompetanse og erfaring hvor mange veiledninger du har behov 

for alene, og hvor mange gruppeveiledninger dere har behov for. 

Vurdering:  

 

• Hvor er jeg? Hvor skal jeg? Hvordan kommer jeg dit? 

 

Vurderingen er knyttet til målene for praksisperiodene for det enkelte studieår.  

Vurderingen skal få deg til å ville lære mer, og du skal få en framovermelding der praksislærer har 

fokus på: 

 

● Hva må du fokusere på̊ for å bli bedre, og hvordan kan du arbeide for å nå 

målsettingene? 

● Hva må du og eventuelt din gruppe fokusere på̊ for å fungere enda bedre, og hvordan 

kan du eventuelt din gruppe nå̊ sine målsettinger? 

● I hver praksisperiode vil du få en individuell veiledningstime med praksislærer der du 

får råd for hvordan du skal arbeide videre for å nå̊ målene dine. 

 

  



 

Overordnet innhold i praksisperiodene  

Syklus 1 

I denne syklusen vil du få kunnskap og erfaring om lærerrollen, lærerarbeidet og lærestoffet. Du vil få 

kunnskap knyttet til elever og elevmangfold.   

 

● Observere praksislærer og medstudenter i møte med elever i faglige og sosiale 

sammenhenger 

● Være med å se hva som skjer i løpet av en skoledag sammen med elever, studenter og 

kolleger 

● Planlegge, gjennomfører og vurderer deler av eller hele undervisningsøkter ut ifra den 

didaktiske 

relasjonsmodellen 

● Prøve ut ulike arbeidsmetoder og ulike måter å organisere elevenes læring på slik at alle 

elever får opplæring tilpasset deres evner og anlegg 

● Å ha samtaler og få relevant informasjon for å bli kjent med elever og deres bakgrunn og 

deres muligheter for læring og vekst 

● Ha vakt i spisingen 

● Arrangere friminuttsaktiviteter for elever på trinnet 

● Lære hva en sakkyndig vurdering er og hva en IOP er 

● Delta på̊ trinnmøter 

● Delta som en aktiv part i veiledningen, enten individuelt og/eller i gruppe 

 

Syklus 2  

I denne syklusen vil du få vil du få kunnskap og erfaringer om skolen som en organisasjon. Dette vil 

være samarbeid mellom skole og hjem, fellesskapet og andre instanser innenfor skolen.  

 

Denne kunnskapen får du på Lassa skole gjennom å: 

● Observere praksislærer/praksislærere/medstudenter i deres rolle som lærer og deres møte 

med elevene 

● Observere hva som skjer i løpet av en skoledag sammen med elever, studenter og kolleger 

● Bruke den didaktiske relasjonsmodellen til å planlegge, gjennomføre og vurderer deler av 

eller hele undervisningsøkter  

● Prøve ut ulike arbeidsmetoder og ulike måter å organisere elevenes læring på slik at alle 

elever 

får en opplæring som er tilpasset deres evner og anlegg 

● Være en aktiv part i veiledningen av elevene 

● tilegne deg Informasjon om skolen som organisasjon 

● Delta på trinnmøter 

● Delta på fellesmøter som er relatert til skolens utviklingsområder 

● Delta på foreldremøte  

● Prøve deg i en intervjusituasjon for å forberede deg til jobbintervju som lærer 

 

  



 

Kilder/ samarbeidspartnere 
I arbeidet vårt med praksisplanen, har vi hatt nytte av samarbeidet med Storhaug skole, sett på 

Kampen og Lassa sin gamle praksisplan.  

Vi ser frem til å møte deg og til å “lære deg å bli lærer”.  

Tabeller med info 

 

 



 

 

 


