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Velkommen til Kampen skole! 

Kampen skole holder til i en staselig bygning fra 1925 på Kampen i Eiganes og Våland bydel. Kampen 
er en sentrumsnær barneskole med flotte grøntområder i umiddelbar nærhet. 360 elever er fordelt på 
1.-7.trinn. Rundt 200 elever fra 1.-4.trinn fortsetter i SFO etter endt skoledag. 40 voksne fordelt på 
skole og SFO arbeider for at skole- og SFO tilbudet skal bli så godt som mulig for den enkelte elev. 
 
I følge skolens visjon skal barn som er elever på Kampen oppleve en 
eventyrlig tid.  Akkurat som i eventyrene kan det også i skolen oppstå 
ulike utfordringer for elevene både av sosial og faglig karakter, men 
med god støtte og veiledning fra positive og tydelige voksne, har vi 
god tro på at det vil gå godt med elevene våre til slutt. Skolen har 
verdier som støtter opp om visjonen og disse skal være med å prege 
skolehverdagen for elevene:  

 
Eleven skal være:  

 
Eleven skal være:  

 
Eleven skal være:  

   
«Sunn tanke og kropp» «Finne ut av det som er 

rundt seg» 
«Alle skal ha noen å  

være med» 
 

Kampen skole er en Respektskole. Hovedmålet i Respekt er å skape 
et trygt og godt læringsmiljø for elevene. Gjennom 
holdningsskapende arbeid og trivselsfremmende aktiviteter lærer 
elevene å vise respekt for undervisningen, lærestoffet, medelever, 
voksne og skolens eiendeler.  

 

 

 

Kampen skole har i perioden 2016-2020 som mål å utvikle elevenes medborgerkompetanse, deres 
sosiale medansvar og øke deres lese- og skrive- og matematiske kompetanse.  

Praksisopplæringen på Kampen skole skal, sammen med opplæringen på UiS, fremme deres 
kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å ta fatt på det framtidige lærerarbeidet i skolen.  

Det er i hovedsak våre praksislærere som har ansvaret for å veilede og støtte dere gjennom 
praksisperiodene, men også andre lærere på skolen, våre praksisskolelærere, og øvrige ansatte vil bistå 
slik at praksisperioden blir så optimal som mulig.  

På Kampen skole vil dere få en variert, veiledet og vurdert praksis som er godt forankret i 
rammeplaner og retningslinjer for den nasjonale grunnskolelærerutdanningen og studieprogramplanen 
fra UiS. 

I løpet av første praksisdag vil jeg, som ansvarlig for praksisopplæringen, invitere dere til en samtale 
der jeg vil fortelle mer om skolen, om den skolebaserte praksisplanen, om rammene for praksis, om 
taushetsplikten, men ikke minst for å høre hvilke forventninger dere har til praksisperioden hos oss. 

På vegne av personalet ønsker jeg dere velkommen til Kampen skole. La oss håpe praksisperioden 
også for dere studenter blir en eventyrlig tid. Vi skal gjøre vårt til at ukene hos oss blir så optimale og 
utbytterike som mulig for dere.  

Med vennlig hilsen Anne Kirsti Drivdal Grytten, rektor  
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Praksispartier 2017-18 
 

Praksisparti Årstrinn  Praksisuker  Høst Vår Praksislærer 
GLU, M&H 4. år 10 onsdager 

 
x  Ellen Lassen 

GLU, kr. øv 3. år 4 
 

x x Ellen Lassen 

GLU 1-7, KRLE 4. år 2  x Katrin Kulsrud Meltzer 
 

GLU 5-10 m/ 
safunnsfag 

4.år 4 x  x Elisabeth Håvarstein 

 
Nøkkelpersoner i praksisperioden 
 

Rolle Navn  Telefon  Emailadresse  
Praksislærer 
 

Elisabeth 
Håvarstein 

92860095 elisabeth.havarstein@stavanger.kommune.no 

Praksislærer 
 

Ellen Lassen 90078081 ellen.kathrin.lassen@stavanger.kommune.no 

Praksislærer  Katrine Kulsrud 
Meltzer 

92298326 katrine.kulsrud.meltzer@stavanger.kommune.no 

Rektor  Anne Kirsti D. 
Grytten 

51507482 
95050189 

anne.kirsti.drivdal.grytten@stavanger.kommune.no 

Avdelingsleder  Berit Lie 51507152 
98468522 

berit.lie@stavanger.kommune.no 

Avdelingsleder 
 

Astrid Khan 51507486 
41510644 

astrid.robertstad.khan@stavanger.kommune.no 

 
Rammer for praksis 
 

Arbeidstid, kl. 08.00 -16.00.  
● Morgenmøte hver dag på personalrommet, kl. 08.00 - 08.15 
● 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.  
 
Arbeidsrom:  
● Studentene disponerer eget arbeidsrom. Rommet har datatilgang. 
 
Personalrom:  
● Brukes som pause- og lunsjrom. Skolen tilbyr kaffe og te (gratis) til studentene  
 
Røyke- og snusforbud:  
● Gjelder skolebygget og skolens område 
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Læringsutbytte i praksis 
 
Praksisskolene skal sammen med UiS gi dere kunnskap, erfaring og ferdigheter slik at dere etter endt 
utdanning er klare til å ta fatt på den viktige rollen som lærer, en rolle som skal ha fokus på læring og 
danning slik at elevene skal klare seg i videre skolegang, yrkes-, samfunns- og familieliv. 
 
Vi har tolket UiS sin programplan dithen at praksisskolene skal være en arena der dere får 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 elevnivå 
● Få kunnskap om og erfaring med skolen som læringsarena, først og fremst på elevnivå, men også 

på lærernivå 
● Utvikle dere i rollen som den autorative lærer som har god klasseledelse og innehar relasjonelle 

ferdigheter 
● Utvikle deres ferdigheter med å lede elevenes læring i tråd med den didaktiske relasjonsmodellen 
 
 
Innhold i praksis 
 
Det didaktiske møtet er et gjennomgående tema i alle fire studieår. UiS har i tillegg valgt å ha et 
spesielt fokus på følgende tema: 
 
1.studieår: Lærerrollen, lærerarbeidet og det didaktiske møtet mellom elev, lærere og 

lærestoffet  
2. studieår: Eleven og elevmangfoldet  
3. og 4. studieår: Skolen som organisasjon, det profesjonelle fellesskapet, samarbeidet med 

foresatte og andre sentrale instanser innenfor skolen  
Alle studieår: De tverrgående perspektiver som er tilpasset opplæring, vurdering, varierte 

arbeidsformer, grunnleggende ferdighet og det flerkulturelle og samiske 
perspektivet  

 
Variert praksis 
 
Praksisperiodene skal være varierte og knyttet til de ulike målsettingene for det enkelte studieår og de 
tverrgående perspektivene. 
 
I løpet av første studieår vil dere få kunnskap om og erfaring med lærerrollen, lærerarbeidet og 
det didaktiske møtet mellom elev, lærere og lærestoffet.  
 
På Kampen skole kommer dette til uttrykk ved at dere:  
● Observerer praksislærer/praksislærere/medstudenter i deres rolle som lærer  
● Planlegger, gjennomfører og vurderer deler av eller hele undervisningsøkter  
● Prøver ut ulike arbeidsmetoder og ulike måter å organisere elevenes læring på som passer til målet 

for opplæringen og slik at alle elever får en opplæring som er tilpasset deres evner og anlegg 
● Deltar som en aktiv part i veiledningen, enten individuelt og/eller i gruppe 
● Får informasjon om den autorative lærer som vektlegger tydelig klasseledelse og relasjoner til 

elevene, men også mellom elevene 
● Observerer og/eller deltar på friminuttsaktiviteter 
● Er spisevakt og har inspeksjon i friminuttet 
● Deltar på trinnmøter 
● Deltar på fellesmøter som er relatert til skolens utviklingsområder 
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I løpet av andre studieår vil dere få kunnskap om og erfaring med eleven og elevmangfoldet.  
 
På Kampen skole kommer dette til uttrykk ved at dere: 
● Observerer praksislærer/praksislærere/medstudenter i deres rolle som lærer og deres møte med 

eleven i faglige og sosiale sammenhenger  
● Observerer hva som skjer i løpet av en skoledag sammen med elever, studenter og kolleger 
● Planlegger, gjennomfører og vurderer deler av eller hele undervisningsøkter ut ifra den didaktiske 

relasjonsmodellen 
● Prøver ut ulike arbeidsmetoder og ulike måter å organisere elevenes læring på slik at alle elever får 

opplæring tilpasset deres evner og anlegg 
● Gjennom samtaler og informasjon bli kjent med elever og deres bakgrunn og deres muligheter for 

læring og vekst  
● Deltar på elevsamtaler 
● Er kontaktlærer til en mindre gruppe elever 
● Er spisevakt og har inspeksjon i friminutt  
● Arrangerer friminuttsaktiviteter for elever på trinnet 
● Deltar på læringsaktiviteter og samtaler i regi av skolens miljøterapeuter 
● Får informasjon om hva en sakkyndig vurdering er og hva en IOP er 
● Deltar på skolens ressursteam  
● Deltar på trinnmøter- og avdelingsmøter 
● Deltar på fellesmøter som er relatert til skolens utviklingsområder 
● Deltar som en aktiv part i veiledningen, enten individuelt og/eller i gruppe  

 
I praksisperiodene på 3. og 4.studieår skal dere få kunnskap om og erfaring med skolen som 
organisasjon, det profesjonelle fellesskapet og samarbeidet med foresatte og andre sentrale 
instanser innenfor skolen.  
 
På Kampen skole kommer dette til uttrykk ved at dere: 
● Observerer praksislærer/praksislærere/medstudenter i deres rolle som lærer og deres møte med 

elevene  
● Observerer hva som skjer i løpet av en skoledag sammen med elever, studenter og kolleger 
● Planlegger, gjennomfører og vurderer deler av eller hele undervisningsøkter ut ifra den didaktiske 

relasjonsmodellen 
● Prøver 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 
● Deltar som en aktiv part i veiledningen, enten individuelt og/eller i gruppe  
● Får informasjon om skolens oppdrag og skolen som organisasjon 
● Får informasjon om skolens læreplanarbeid 
● Delta på trinnmøter- og avdelingsmøter 
● Deltar på fellesmøter som er relatert til skolens utviklingsområder 
● Deltar på ressursteam, utviklingsmøter, ansvarsmøter osv. 
● Deltar på foreldremøte  
● Deltar på utviklingssamtale 
● Deltar på samarbeidsmøter og/eller ansvarsmøter med skole, foresatte og samarbeidende instanser 

 
I alle studieår vil dere møte de tverrgående perspektivene. På Kampen skole vil dere bli kjent 
med perspektivene gjennom observasjon, samtale og ved at dere selv implementerer 
perspektivene i undervisningen: 
● Danning handler om å gi barna gode holdninger, kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for 

å klare seg i videre skole-, yrkes-, samfunns- og familieliv. Elementer i skolens plattform legges til 
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grunn i danningsarbeidet på skolen. Gjennom det holdningsskapende arbeidet som Respekt 
representerer, vil studentene også få møte eksempler på hvordan danningsarbeidet i skolen drives. 

● Grunnleggende ferdigheter: Kampen skole etterstreber så langt det er fornuftig å innlemme de 
grunnleggende ferdigheter i alle fag. Gjennom observasjon vil studentene se eksempler på hvordan 
lesing, skriving, regning, det å uttrykke seg muntlig og bruk av digitale hjelpemidler integreres i 
fag 

● Vurdering: Underveisvurdering foregår kontinuerlig i klasserommet. Gjennom observasjon og 
samtaler vil studentene få kjennskap til hvordan vurdering gitt av lærer og elevene selv ut ifra gitt 
kriterier kan bli brukt som vurdering for læring 

● Tilpasset opplæring: Alle elever har rett til å få en opplæring tilpasset deres evner og 
forutsetninger. Gjennom observasjon av ulike typer arbeidsmetoder og arbeidsoppgaver vil 
studentene få erfaring i hvordan det er mulig å tilpasse undervisningen  

● Flerkulturelt perspektiv: Opp mot 20 % av elevmassen på Kampen skole har en flerkulturell 
bakgrunn. I løpet av praksisperioden får studentene gode muligheter til å se god integrering i 
praksis, samt muligheten til å delta på særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring. 

● Samisk: Studentene vil få innblikk i hvordan samisk og samisk kultur kan integreres i tema om 
samene.  

 
Veiledet praksis 
 
I forkant av praksisperioden vil praksislærer og dere lage en gruppebasert praksisplan der innholdet i 
praksisperioden blir tydeliggjort.  
 
Førveiledningen har et stort fokus i praksisperioden, og forut for undervisningsøktene vil dere, enten 
individuelt eller i gruppe få veiledning av praksislærer i forhold til: 
● Planlegging av undervisningsøkten og/eller: 
● Den didaktiske teksten som beskriver undervisningsøkten  

 
Senest samme morgen må dere levere en didaktisk tekst til den undervisningsøkten dere skal ha, eller 
den undervisningsøkten dere som studentgruppen skal ha.  
 
Praksislærer vurderer ut i fra studentenes kompetanse, erfaring og ståsted hvor mange veiledninger 
dere har behov for alene, og hvor mange gruppeveiledninger dere har behov for. 
 
Vurdert praksis  
● Hvor er jeg? Hvor skal jeg? Hvordan kommer jeg dit? 

 
Vurderingen er knyttet til målene for praksisperiodene for det enkelte studieår. Vurderingen skal være 
læringsfremmende og ha form som en framovermelding der praksislærer har fokus på: 
● Hva studenten må fokusere på for å bli bedre, og hvordan studenten kan arbeide for å nå 

målsettingene  
● Hva studentgruppen må fokusere på for å fungere enda bedre, og hvordan gruppen kan nå sine 

målsettinger 
 
I hver praksisperiode vil dere få en individuell veiledningstime med praksislærer der dere drøfter 
ståsted og hvordan dere kan arbeide videre for å nå målene deres. 
 
Midtveis i praksisperioden, tar rektor initiativ til et evalueringsmøte der studenter, praksislærer og 
rektor er til stede. Her drøftes ståsted i praksisgruppen, skolens og gruppens praksisplan og hvordan 
praksisskolen har tatt i mot studentene. Ved behov settes det opp målsettinger for praksisgruppen, 
praksisopplegget og/eller praksisskolen.  
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I slutten av praksisperioden får dere en summativ vurdering (bestått/ikke bestått), samt en vurdering 
som forteller hva dere må arbeide med fram mot neste praksisperiode. 
 
Ved praksisavslutning inviterer rektor til en gruppebasert avslutningssamtale med studentgruppen. 
 
Skolens plattform 
 
Før dere kommer til Kampen skole, kan det være nyttig å kjenne til skolens plattform. Plattformen 
tydeliggjør skolens elevsyn, lærerrollen og hvilken voksenrolle vi ønsker å ha i skole og SFO. 

Elevsyn  
● Vi møter elevene med respekt 
● Vi har ambisjoner på 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 i skole og SFO skal: 
● Være gode rollemodeller for elevene med hensyn til atferd, språkbruk, kleskode og ryddighet 
● Ha respekt for klokka og kommer presis til morgenmøter, undervisningstimer, møter og avtaler  
● Vise gjensidig respekt for hverandre 
● Fokusere på løsninger, fremfor begrensninger 
● Ha kultur for å minne hverandre på regler og rutiner når disse blir glemt 
● Holde tidsfrister 
● Holde seg orientert i saker 
● Legge ting på riktig plass etter endt bruk 
● Ha mobiltelefoner med seg i klasserom med lyd på. Samtale gjøres på et skjermet sted  
● Ikke ta med kaffekopper i korridorer, klasserom og i skolegården 
 
Sjekkliste - hvem kan gi informasjon om hva? 
 
Nedenfor følger en sjekkliste som indikerer hva dere vil få/kan få informasjon om i løpet av 
praksisperioden og hvem som kan gi dere informasjonen. 
Informasjon om Ansvar 

Nøkler, dører og alarm 
 

Kari Meling, skolekonsulent 

Skolen (inkluderer omvisning) 
 

Anne K. D. Grytten, rektor  

Oppstartssamtale: «Velkommen til Kampen» 
 

Anne K. D. Grytten, rektor 

Skolens visjon, plattform og satsingsområder 
 

Anne K. D. Grytten, rektor  
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Respekt og Respektstandard Anne K. D. Grytten, rektor  
Randi Hoelstad, miljøterapeut 

Danning  
 

Praksislærere 

Grunnleggende ferdigheter 
 

Praksislærere 
 

Vurdering  Praksislærere 
 

Tilpasset opplæring 
 

Praksislærere 
 

Flerkulturelt perspektiv 
 

Praksislærere 
 

Samisk  Praksislærere 
 

Kopimaskiner  
 

Praksislærer  

Brukernavn- PC Berit Lie, IKT ansvarlig og avdelingsleder 
 

Bibliotek  
 

Astrid Birkeland, bibliotekar 

Elever med spesielle behov –IOP 
 

Berit Lie, avdelingsleder 

SNO, MMO og TFO 
 

Astrid Khan, avdelingsleder 

smART, ART, Repulse og «Barn med to 
adresser» 

Randi Hoelstad, miljøterapeut 

SFO 
 

Christin Bolstad, SFO leder 

Leksegruppe 
 

Christin Bolstad, SFO leder 

Lesing som grunnleggende ferdighet 
 

Praksislærere 
Leseveilederne  

Regning som grunnleggende ferdighet 
 

Praksislærere 
Matematikkveiledere  

Vurdering for læring Praksislærere  
Elisabeth Håvarstein, lærer 

Hjem-skolesamarbeid 
 

Praksislærere  

Skolens rådsorganer 
 

Anne K. D. Grytten, rektor  

HMS 
 

Ellen Lassen, VO 
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