
Praksisplan    

 
 

1 

Praksisplan for Sørbø skole, 1. studieår.  

Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å 

være med på veien din mot en av verdens mest 

spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut 

læreryrket og sammen med praksislærerne og 

elevene skape en flik av fremtiden. Det er vårt håp at 

du vil teste forholdet mellom teori og praksis og finne 

sammenhenger. 

Sammen med deg vil vi skape en trygg praksisperiode 
som tar hensyn til at vi er ulike mennesker og som 

legger til rette for progresjon for den enkelte. 
Praksisperiodene er et samarbeid mellom Sørbø skole, 

UIS og deg som praksisstudent i gruppa di. 
 
Du vil få en variert praksis der du får jobbe med ulike trinn og fag og på ulike 

måter. Og får kanskje prøvd ukjente stier i ulendt terreng. Det er praksislærerne 
som vil veilede deg videre der du sammen med praksisgruppa, vil gjennomføre 

undervisningen fra første til siste stavtak. Men du vil også kunne prøve deg alene 
i klasser om du ønsker det. Du vil bli vurdert gjennom praksisperioden, både 
med tilbakemeldinger og fremovermelding, formelt og uformelt, noe skriftlig, 

men mest i muntlig samtaler og refleksjoner. 
 

Når du kommer til Sørbø, vil du bli en integrert del av staben vår. Du er en av 
oss. Voksne forbilder for elevene og gode kollegaer for hverandre. Du blir med 
og fremmer skolens visjon og verdier og bidrar til at skolen blir så god som den 

kan være. 
 

Jeg og inspektører vil ta imot deg den første dagen og informere om skolen. Vi 
vil bl.a. fortelle om skolens pedagogiske grunnsyn, satsingsområder og 
læringsplattform. Og så vil vi diskutere hva den gode læreren er, og hva vi leter 

etter når vi skal ansette nye lærere. I tillegg vil dere få i oppgave å vurdere om 
det vi sier vi gjør, faktisk er det vi gjør. 

 
Sørbø skoles visjon er «Best sammen» med verdiene raus, stolt og målrettet. Du 

kan lese mer om hvem vi er, hvordan vi tenker og hva vi vil på 

www.bestsammen.no. Fint om du blar litt under Meny for å bli bedre kjent med 

oss før du kommer til praksis. Det er en god startkapital. 

Velkommen til et lærerikt og hyggelig møte med Sørbø skoles flotte elever og 

fantastiske ansatte. Håper du får et minnerikt utbytte av faget praksis hos oss. 

Med vennlig hilsen 

Hans Skjæveland  

-rektor-  

http://www.bestsammen.no/
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Høst 
Læringsutbytte Arbeidskrav  og 

dokumentering 

Ansvar 

Kunnskap 
 

Bli kjent med rektor/inspektør 

som tar i mot studentene og 

informerer kort om skolen og 

hjemmesiden.  

Få kunnskap om skolens 

pedagogiske grunnsyn, 

satsningsområder og 

læringsplattform. Gjennomgår 

krav til personlig egnethet. 

Bli kjent med fysiske rammer og 

ressurser. 

 

Studenten skal gjøre seg kjent 

med og kunne bruke skolens 

hjemmeside hvor de finner 

”Praksisskoleinfo” og 

”Praksisskoleplaner” 

 

Rektor, inspektør 

Skolen presenterer ulike 

arbeidsmåter med fokus på 

satsingsområder  

 

Kunne se at studenten 

dokumenterer disse 

arbeidsmåtene i sine planer og 

i sin utøvelse av lærerrollen. 

 

Praksislærer og prosjektleder 

 

Læringsledelse i forbindelse med 

oppstart av dag/time og 

avslutning av dag/time 

Organisering i 

overgangssituasjoner 

 

Hvordan lede en klasse, gruppe, 

se enkeltelever og få kunnskap 

om  

relasjoner 

 

Observasjon av ulike sider ved 

lærerrollen og de daglige 

rutiner og regler 

 

Observasjon av undervisning  

 

Elevobservasjon 

Kunne se at studenten 

dokumenterer observasjonene  

i sine planer og sin praksis. 

 

Praksislærer 

Bli kjent med lærerens 

arbeidsdag 

 

Delta på  lagmøter (tirs. 14.00 

– 15.30) og  ”sjefens halvtime” 

(tors. 14.00-15-30). 

Delta på foreldremøter og 

elevsamtaler dersom dette er 

naturlig. 

Dokumentasjon av arbeid med 

planlegging, gjennomføring og 

vurdering av undervisning. 

 

Praksislærer 
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Studentene skal få kunnskap 

om hvordan de ivaretar 

enkeltelever i 

skolehverdagen. 

 

Bruke ulike arbeidsmåter som 

ivaretar enkeltelever. 

 

Praksislærer 

Få kunnskap om ulike sider 

ved læreryrket: 

 Konferansetime 

 Foreldremøte 

 Kollegasamarbeid / 

arbeidsfordeling 

 Foreldresamarbeid 

(muntlig, epost, 

telefon(lav terskel for 

å ta kontakt)) 

 Planlegging av uka 

(ligge i forkant) 

 Årsplaner 

 Klasseledelse  

 Samarbeidspartnere i 

og utenfor 

klasserommet  

 ulike 

kartleggingsverktøy 

Kunnskap gjennom deltakelse 

på foreldremøter og 

elevsamtaler om mulig 

Kjennskap gjennom deltakelse 

til skolens organisasjon, 

trinnmøter, personalmøter og 

lignende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sette seg inn i de ulike 

kartleggingsverktøy som 

skolen har. 

 

Ferdigheter  
 

Planlegge time/-timer 

sammen med praksislærer 

som gjennomfører den. 

Muligheter for å gjennomføre 

timer alene eller sammen 

med medstudenter. 

 

Observasjon i starten, 

gjennomføring senere 

 

Praksislærer 

Studentene observerer og gir 

tilbakemelding til hverandre i 

rollen som klasseleder. 

 

Planlegge, gjennomføre og 

vurdere timer gjennom en 

uke første del sammen med 

Observasjon og senere 

gjennomføring 

 

 

Utarbeide 

veiledningsdokument til før og 

etterveiledning. 

 

Praksislærer og 
medstudenter 
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medstudent, andre del 

individuelt.  

Studentene skal kunne ivareta 

enkeltelever. 

 

Kunne bruke og få innsikt i ulike 

kartleggingsverktøy 

Bruke varierte arbeidsformer 

(MILL) 

 

Gjennom planlegging og 

gjennomføring av 

undervisning og i møte med 

eleven i andre situasjoner. 

 

Bruke kartleggingsverktøy i sin 

egen undervisning 

Generell kompetanse 
 

Kunne vurdere egen og andres 

praksis. 

 

Være profesjonell i forhold til 

ulike typer tilbakemeldinger 

 

Kunne reflektere over egen og 

andres lærerarbeid og 

lærerrolle. 

 

Dokumenteres gjennom 

veiledningsdokument og i  

samtaler. 

Praksislærer og 
medstudenter 
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Vår 
 Læringsutbytte  Arbeidskrav og dokumentering  Ansvar  

 

Kunnskap  

Studenten skal ha kunnskap om 
og innsikt i det varierte 
lærerarbeidet: Lærerens rolle, 
læreprosesser, arbeidsmåter, 
læremidler og vurderingsformer  

Kontinuerlig observasjon av 
lærerens hverdag, med deltagelse 
i møtevirksomhet m.m., samt 
planlegging, utføring og vurdering 
av egen undervisning.  
 
Fokus på hvordan en kan 
tilrettelegge for at eleven skal 
kunne utvikle sine grunnlegg. 
ferdigheter  

Studenter, praksislærer  
 

Ferdighet  

Studenten kan sammen med 
medstudenter, praksislærer og 
faglærer planlegge, gjennomføre 
og vurdere undervisning  
 
Skal kunne legge til rette for 
utvikling av elevens 
grunnleggende ferdigheter  
 
Skal kunne bruke ulike arbeids- 
måter og læremidler i 
undervisning  
 
Gjennomføre minst en time uten 
praksislærer til stede, om mulig 
kjøre mengdetrening med kun en 
medstudent  

Skriftlig dokumentasjon av 
undervisningsopplegget  
 
Dokumentere bruk av minst tre 
ulike arbeidsmåter; for eksempel 
bruk av læringsstrategier, VAKT, 
og IKT  
 
Dokumenteres gjennom bruk av 
IKT, evt. video  
 
 
 
Dokumentere timer uten 
praksislærer gjennom 
veiledningsdokument 

Studenter, praksislærer, 
faglærere  

Generell kompetanse  

Kan vurdere egen og andres 
praksis med referanse til teori og 
forskning  
 
Kan håndtere ulike typer tilbake- 
melding fra praksislærer og 
medstudenter  

Skal reflektere over egen og 
andres lærerrolle og eget og 
andres lærerarbeid. Se eget 
mappekrav fra uis 
 
Studenten viser evne til å bruke 
tilbakemeldingen i sin 
videreutvikling av lærerrollen  

Studenter, faglærere, 
praksislærer  
 

 

 


