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Velkommen til Lunde skole!

Vi ser fram til å ta imot nettopp deg som praksisstudent i år.

Dette vil både være givende og lærerikt for oss, og forhåpentligvis føre til god læring og høy

yrkesmotivasjon for deg. Som praksisskole og universitetsskole ønsker vi at du skal få et vidt innblikk i

skolens ulike funksjoner i møte med elever, praksislærere, praksisskolelærere og andre ansatte.

Her på Lunde vil du bli kjent med vår visjon og pedagogiske plattform.

Du vil få oppleve god og variert læring i trygge omgivelser. Våre praksislærere vil ha et hovedansvar,
sammen med deg, for å gi deg et best mulig grunnlag for å bli en god lærer. Praksislæreren vil dermed
gi deg en veiledet, vurdert og variert praksisopplæring.
Lunde skole er Universitetsskole og som en del av denne satsningen har skolen økt andelen av lærere
med praksislærerutdanning. Så godt som hele kollegiet er nå godkjente praksislærere.
Du vil derfor møte en noe mer fleksibel veilederordning. I tillegg til din «hovedveileder» vil du få
samarbeide med en veiledergruppe i deler av praksisperioden.
Praksislærerne og praksisskolelærerne ved Lunde skole ønsker å framstå som gode og trygge
modeller, som tydelige klasseledere, bevisste pedagoger og hyggelige kollegaer. Du vil også få
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mulighet til å observere ulike lærerroller og læringssituasjoner som kan gi deg ytterligere
egenutvikling og forståelse i din funksjon som fremtidig lærer.
Planens intensjon viser hvordan Lunde skole tilpasser seg de nasjonale føringene i rammeplan og
retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen, samt studieprogramplanen for UIS. Planen danner et
grunnlag for å lage gruppebaserte planer til hver enkelt praksisperiode, som du skal utarbeide
sammen med praksislærer.
På vegne av Lunde skole vil jeg få ønske deg velkommen. Jeg håper du får en lærerik og meningsfull
praksisperiode hos oss.

Anne Lunde
Rektor

Om Lunde skole
Lunde skole ligger ytterst ute på Hundvåg. Rundt skolen er det flotte naturområder med både skog og
sjø.

Lunde skole sto ferdig høsten 2001. Skoleåret 2022-2023 har vi ca 210 elever fra 8. - 10. trinn og er ca
50 ansatte. Skolen har tre paralleller på hvert trinn. I tillegg  gir vi et særskilt tilrettelagt
opplæringstilbud (STOLT) i en aldersblandet klasse. Høsten 2018 ble Lunde skole Stavangers første
universitetsskole, noe som betyr et tettere samarbeid med UiS for å videreutvikle både praksis,
forskningssamarbeid og grunnskolelærerutdanning.

Alle skolene i Hundvåg kommunedel jobber aktivt for et trygt og godt skolemiljø. Kommunedelens
handlingsplan finnes her.

Skolen er nylig innvendig renovert og skolegården er oppgradert.
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Kart over skolen
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Nøkkelpersoner for praksisperioden

Rolle Navn Tlf Mail

Praksislærer Eivind Thorsen 51913690 /92692742 eivind.thorsen@stavangerskolen.no

Praksislærer Hanne Granhøy 51913690/47232676 hanne.granhoy@stavangerskolen.no

Praksislærer Nina Marie Haughom 51913690/99223296 nina.marie.haughom@stavangerskolen.no

Praksislærer Elise Henningsen 51913690/41437644 elise.henningsen@stavangerskolen.no

Praksislærer Aslak Fjælberg 51913690/47818773 aslak.sverre.fjelberg@stavangerskolen.no

Praksislærer Oda S. Torp-Jakobsen 51913690/97547412 oda.susan.torp-jakobsen@stavangerskolen.no

Praksislærer Lise Naustvik 51913695/47237606 lise.naustvik@stavanger.kommune.no

Praksislærer Margrethe Saua
Madsen

51913690/40866693 margrethe.saua.madsen@stavangerskolen.no

Praksislærer Anita H. Dahlskås 51913690/47632111 anita.helgestad.dahlskas@stavangerskolen.no

Praksislærer Tormod L Husebø 51913690/91598827 tormod.lunde.husebo@stavangerskolen.no

Praksislærer Kjersti Thoresen
Knudsen

51913690/99095359 kjersti.thoresen.knudsen@stavangerskolen.no

Praksislærer
Utøvende
kunstfag

Lise Marte Hagen 51913690/93446758 lise.marte.hagen@stavangerskolen.no

Praksislærer
spansk

Astrid Blansa
Flatabø Klefsås

51913690/91721767 astrid.b.flatabo.klefsas@stavangerskolen.no

Praksislærer
IKT
koordinator

Andreas Nymo 51913690/41643667 andreas.nymo@stavangerskolen.no

Rektor Anne Lunde 51913692/92421064 anne.lunde@stavanger.kommune.no

Avdelingsleder Pål Tønnesen 51913693/90967378 pal.tonnesen@stavanger.kommune.no

Avdelingsleder Agnete Monsen
Staurland

51913694/91534615 agnete.monsen.staurland@stavanger.kommune.
no

Skolekons. Lene Tråseth 51913690/90605512 lene.traseth@stavanger.kommune.no
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Praksislærer

Eivind Thorsen

Praksislærer

Hanne Granhøy

Praksislærer

Elise Henningsen

Praksislærer

Aslak Fjælberg

Praksislærer

Nina M. Haughom

Praksislærer

Oda Torp-Jacobsen

Praksislærer

Lise Naustvik

Praksislærer

Margrethe S.
Madsen

Praksislærer

Kjersti T. Knudsen

Avdelingsleder

Agnete M. Staurland

Skolekonsulent

Lene Tråseth

Praksislærer

Lise Marte hagen
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Praksislærer
Anita H. Dahlskås

Praksislærer
Andreas Nymo

Rektor
Anne Lunde

Avdelingsleder
Pål Tønnesen
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Plan for praksisstudiet
Skolens læringsarbeid og din praksis skal være forankret i Kunnskapsløftet, Stavanger kommunes

kvalitetsplan, samt Lunde skoles Kvalitetsutviklingsplan. Ved hjelp av disse planene og spesielt

Kunnskapsløftet som er en didaktisk tekst, håper vi å være med på å gjøre deg til ekspert på

undervisningskunsten.

Vi ønsker at din praksisperiode skal være så nært opp til lærerhverdagen som mulig.

● Hovedarbeidet er knyttet opp til undervisningsrelatert arbeid. Det vil si timer som du skal

være til stede i klasserommet sammen med elevene. Denne tiden skal du bruke til

observasjon, lærerstyrte aktiviteter, veiledning av elever og undervisning i grupper av ulik

størrelse.

● En del tid vil også være knyttet opp til andre læringsaktiviteter. Dette kan være planlegging av

undervisning, deltakelse i ulike møter, veiledning enkeltvis og/eller i gruppe.  Se sjekkliste.

Rammer for praksis på Lunde skole

● Arbeidstid:

○ Vi møter på jobb kl 08.00.

○ Arbeidstiden er fra kl. 8.00-16.00.

○ Hos oss har vi fellestid hver tirsdag kl. 14.15-15.30 og trinntid hver torsdag kl .

14.15-15.45.

● Fravær:

○ Eventuelt fravær meldes mellom kl.7.30-08.00 til praksislærer og skolen (51913690)

● Arbeidsrom

○ Studentene disponerer egnet arbeidsrom i praksisperioden.

● Personalrom:

○ Personalrommet brukes først og fremst til pauser.

○ Elevsaker tas opp på arbeidsrommet.

● Annen praktisk info:

○ Vi kler oss anstendig.

○ Det er røyke- og snuseforbud i arbeidstiden.

○ Mobiltelefon er lydløs i undervisning, samarbeid, møter og under veiledning.

○ Skolens standarder gjelder for alle i skolemiljøet. (Vedlegg 1)

○ Vi er ikke venner med elevene/foresatte på sosiale medier.

● Dagsrytme:
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1. og 2. time
08.15-09.45

Friminutt

3.time
10.00-10.45

Spisetid
10.45-11.00

Friminutt

4. og 5.time
11.30-13.00

Friminutt

6.time
13.15-14.00

7.time
14.00-14.45

Fellestid
14.15-15.30

Fellestid/trinn
14.15 – 15.45
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Mål og innhold for praksisperioden

Læringsutbytte

Vi vil legge til rette for at du når målene for læringsutbytte i henhold til rammeplanen for

grunnskolelærerutdanningen (GLU) 5.-10.trinn (Rundskriv F-06-16).

Dette innebærer bl.a.

● Kunnskap som ruster deg til å utvikle din lærerprofesjon innen områder som bl.a

klasseledelse, relasjonsbygging  og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i

fagene.

● Ferdigheter, som bl.a å kunne analysere, bruke og tilpasse læreplaner og sikre progresjon i

arbeid med elevers grunnleggende ferdigheter, samtidig som du lærer å skape et

inkluderende og helsefremmende læringsmiljø som bidrar til gode faglige og sosiale

læringsprosesser.

● Generell kompetanse som bl.a. stimulerer til demokratisk deltakelse, en bærekraftig utvikling

og livsmestring, et godt skole-hjem-samarbeid, og samarbeide med andre aktører som er

relevante for skolens virksomhet.

Innhold

Syklus 1 første til tredje studieår

Sammen med deg som 1.års student har vi hovedfokus på lærerrollen, lærerarbeidet og lærerens

tilrettelegging av fag for elevene. Grunnleggende ferdigheter ligger til grunn i alle fag. Du vil få utvikle

dine ferdigheter innen bruk av ulike læringsstrategier. Sammen med lærere vil du få opplæring i

vurdering for læring.

Sammen med deg som 2.års student har vi fokus på enkelteleven, elevmangfoldet og elevenes møte

med skole og fag. Vi har spesielt fokus på tilpasset opplæring og du vil få prøve ut dine kunnskaper i

forhold til tilpasset opplæring og enkeltelever. Gjennom å lære mer om lesing og skriving i alle fag, vil

du få innsikt i elevenes læring av grunnleggende ferdigheter og forståelse av fagkunnskap.

Sammen med deg som 3.års student vil vi jobbe videre med temaene for 1.og 2.året og samtidig se

på skolen som organisasjon, det profesjonelle fellesskapet og samarbeid med foresatte og andre

sentrale instanser utenfor skolen. Vi vil forsøke å legge til rette for at du får delta på et foreldremøte

eller en utviklingssamtale i løpet av praksisperioden. Ved å delta på et

samarbeids-/ansvarsgruppemøte vil du få innblikk i hvordan samarbeidet mellom hjem, skole og

eksterne instanser fungerer.

Syklus 2 fjerde og femte studieår

Som 4. års student skal du ha inngående kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning,

arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer inkluderende klasse- og læringsmiljø, med vekt på

studentens masterfag og kunnskap om konkret forsknings- og utviklingsarbeid i praksisskolen.

Studenten skal ha inngående kunnskap om barns utvikling, læring og danning i ulike sosiale,
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flerkulturelle kontekster og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse opplæringen til alle

elevers forutsetninger og behov. Studenten skal ha kunnskap om overgangen mellom utdanning og

yrke.

Tverrfaglige temaer
Læreplanverket har tre tverrfaglige temaer som berører sentrale samfunnsutfordringer. De er ikke

egne fag. De tverrfaglige temaene er:

Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Temaene skal bidra til at elevene oppnår forståelse og ser sammenhenger i enkeltfag og på tvers av

fag. Elevene skal lære om hvordan perspektiver fra ulike fag utfyller hverandre.

De tverrfaglige temaene blir synliggjort og diskutert i veiledningssamtalen.

10



Vi skal sammen arbeide for å få disse perspektivene inn i de gruppebaserte planene. Vi vil se

nærmere på skolen som organisasjon, det profesjonelle fellesskapet og samarbeidet med foresatte og

andre eksterne instanser/samarbeidspartnere. Skolens satsningsområder vil også få en sentral plass i

veiledning og i skolens pedagogiske utviklingsarbeid.

Variert praksis

Vi ønsker at du som student og skolen sammen skal arbeide for å få en variert praksis. Du blir knyttet

til praksislærere på ett trinn samtidig som du får være til stede, observere og undervise hos andre

praksislærere. Avhengig av hvor du er i utdanningsløpet, og hvilke erfaringer du har, skal du delta i

ulik grad av lærerarbeidet på skolen vår. Sammen med praksislærer vil du få en tilpasset progresjon i

din utdanning mot å bli en god lærer.

Hos oss kan variert praksis bety:

● Observere hva som skjer i løpet av en arbeidsdag sammen med elever og kollegaer.

● Planlegge, gjennomføre og evaluere deler av, eller hele undervisningsøkter ut fra den

didaktiske relasjonsmodellen.

● Prøve ut ulike former for tilrettelagt opplæring for alle elever.

● Følge opp elever sosialt og faglig.

● Delta i vurderingsarbeidet og evaluering av undervisningsøkter.

● Være en del av kollegiet, være med på personalmøter, teammøter og trinnmøter.

● Være aktiv vakt i friminutt.

● Delta på møter med foresatte og andre instanser.

● Få observer en time i STOLT-klassen

● Få innblikk i arbeid med IOP (individuell opplæringsplan)

● Se ulike undervisnings- og organiseringsmåter

● Få innblikk i skolens ulike valgfag

● Som student kan du få tilbud om å undervise i fag som du ikke har studiepoeng i.

Vurdert og veiledet praksis

Praksisen du har på vår skole skal være veiledet. Sammen med praksislærer skal du og dine

medstudenter lage en praksisplan, der innholdet for praksisperioden skal bli tydeliggjort. Det vil bli

gjennomført didaktiske møter mellom veileder og student(er). Der vil du få veiledning på planene du

har utarbeidet alene, sammen med medstudenter eller med praksislærer.  Det vil bli gitt veiledning i

forberedelsen, underveis og i etterarbeidet av timene. Det vil også bli lagt til rette for dialog om din

samhandling med elever og kollegaer.

Det er forventet av deg at du leverer 4 til 8 didaktiske skjemaer i løpet av praksisperioden. Disse må

leveres til praksislærer minimum dagen før, slik at det er tid til veiledning. Du vil få veiledninger alene,

og i gruppe.

Arbeidet du gjør i praksis vil bli vurdert, og du får tilbakemeldinger på hva du mestrer og hva du må

jobbe videre med. Tilbakemeldingen vil være kontinuerlig som en del av veiledningstimene. Der vil du

få framovermeldinger som du kan bruke når du og dine medstudenter planlegger nye

undervisningsøkter eller annet lærerarbeid. I tillegg til den vurderingen praksislærer gir, får du også

vurdere deg selv og dine medstudenter.
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I hver praksisperiode vil du få individuelle veiledningstimer ut fra oppsatte mål.  Praksislærer vil ha en

tidlig dialog med deg i forhold til målene for praksisopplæringen. Sammen vil vi ha en

midtveisvurdering der du og praksislærer(ne) deltar.  Rektor/avdelingsleder vil delta i et koreografert

veiledningsmøte i løpet av perioden. Mot slutten av perioden på Lunde skole vil du få en

sluttvurdering. Det blir gitt en summativ vurdering (bestått/ikke bestått) samt en formativ vurdering

som kan hjelpe deg i framtidige praksisperioder.

Som avslutning på praksisperioden vil dere få en gruppebasert samtale med rektor.

Sjekkliste - hvem kan gi informasjon om hva

Informasjon om: Hvem GLU 5.-10.
1.år 2.år 3.-4. år

Nøkler, kort, alarm, taushetsplikt og dører Skolekonsulent
Lene Tråseth

Velkommen til oss! Tema: Skolens
satsningsområder/utviklingsarbeid/rutiner ved
brann/årshjul/etiske lærerstandarder

Rektor
Anne Lunde

FAU/foreldrekontakter/foreldremøter/samarbeid med
hjemmet

Rektor
Anne Lunde

Tilrettelegging for bruk av IKT. Brukertilgang,
hjemmeside, Google classroom

IKT koordinator
Andreas Nymo

Kopimaskin Skolekonsulent
Lene Tråseth

Teamordning Rektor
Anne Lunde

Spesialpedagogikk, elever med spesielle faglige behov Fagleder
Lise Naustvik

Elever med spesielle behov. Bygge positivt læringsmiljø-
Aktivitetsplikten-Kap 9A

Avdelingsleder
Agnete M. Staurland

Pedagogisk psykologisk tjeneste-PPT/individuell
opplæringsplan-IOP/ansvarsgruppe/kartleggingsprøver

Fagleder
Lise Naustvik

Standarder, forebyggende tiltak mot psykiske vansker,
elevråd

Miljøterapeuter
Silje Gustafsson
Aud Mjelde

Overganger. Barnetrinn-ungdomstrinn Avdelingsleder
Pål Tønnesen

HMS Verneombud
Lise Naustvik

Skolens utviklingsområder
Utvikle elevrollen samtidig og i tråd med implementering
av fagfornyelsen, utvikle profesjonsfellesskapet og
utvikle læringsmiljøet.

Rektor
Anne Lunde

Tidlig dialog/midtveisvurdering/sluttvurdering Praksislærer+
Rektor Anne Lunde

Generell kompetanse Praksislærer +
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● Tilpasset opplæring

● Grunnleggende ferdigheter

● Ulike vurderingsformer

Avdelingsleder

Kontaktlærerrollen Praksislærer

Denne planen er forankret i:

● Nasjonal forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene.

● Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene 1.-7.trinn/5.-10.trinn GLU.

● Studieprogramplanen for UiS.
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Vedlegg 1: Skolens standarder

FELLESROM
Fellesrommene skal være en læringsarena, og samtidig et trivelig sted å være. Derfor skal det alltid se
ryddig og fint ut her, og stemmebruken skal være lav.

Det betyr:
● Bordene står pent
● Stolene står inn til bordene
● Ingen sko på bord og stoler
● Ordenselever ser til at fellesrommene er ryddet etter siste time

MATPAUSEN
Matpausen er fra 10.45 til 11.00. Elevene har med mat selv, eller de kan kjøpe i kantinen. All spising
skal foregå i kantine. Dette skoleåret er Lunde skole med i prosjektet gratis skolemat. Det serveres
gratis skolemat for elever mandag, onsdag og torsdag.

Det betyr:
● Eleven forlater klasserom og går i kantinen kl 10.45 (torsdag kl 10.40 pga

torsdagstrimmen)
● Lærer låser klasseromsdør når elevene forlater klasserom.
● Lærer, faglærer og/eller styrkingslærer som har elevene skal følge med inn i kantinen og

være der fram til 10.55
● Elevene skal kaste sitt eget søppel og sette stoler fint på plass før de forlater kantinen.

SKOLEGÅRDEN
Skolegården skal være en trygg arena for aktiviteter og sosialt samvær.
Ingen elever skal utsettes for plaging eller mobbing.

Det betyr:
● Alle voksne har ansvar for alle elevene
● Vaktene har vest
● De voksne har plikt til å stoppe eller korrigere negativ atferd
● Det vil alltid være positivt å sette i gang aktiviteter og forsterke god atferd
● Det settes opp en plan for bruk av fotballbanen
● Den klassen som har ordensuke, rydder 10 min hver morgen

SPESIALROM
Med spesialrommene menes kunst & håndverk, mat & helse, naturfagrom, musikkrom og
grupperom.
Spesialrommene skal være en innbydende og motiverende læringsarena.

Det betyr:
● Elever skal ikke være alene i spesialrommene
● Spesialrommene / grupperommene skal være låst
● Spesialromsutstyr settes på plass etter bruk
● Spesialrommene ryddes etter bruk
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KLASSEROMMENE

Klasserommet er det rommet elevene oppholder seg mest i. Det skal være en innbydende
læringsarena og et sted elevene føler tilhørighet til.

Det betyr:
● Rommene skal være innredet og organisert slik at de stimulerer til læring
● Rommene skal være ryddige når de forlates
● Pultene skal være uten skriblerier
● Stolene settes oppå pultene etter siste time
● Søppelet skal kildesorteres hver dag
● Papir og organisk avfall har ordenselevene ansvar for å kaste i rett konteiner
● Vinduer lukkes og dører låses etter siste time
● Hyller og vinduskarmer må være ryddet dersom de skal vaskes/ tørkes støv av
● Egne klasseregler og ordenselevliste skal henge i hvert klasserom

15


