
Variert, veiledet og vurdert 
 
Her finner du noen tanker om hva vi mener med variert, veiledet og vurdert praksis 
på Sørbø skole 
 
Variert praksis:  
Det at du får jobbe variert i praksis, vil forhåpentligvis føre til at du får oppleve mange 
sider av skolehverdagen. Både at du får erfaring i hva læreryrket innebærer av ulike 
oppgaver og får se hvordan skolelivet henger sammen. Vi har jo best sammen som 
visjon. Det vil blant annet si at hver enkelt av oss er viktig og avgjørende for om 

skolen klarer å gjøre det vi vil at den skal.  
 
Du får bli mer kjent med deg selv og hvilke 
teknikker som fungerer best for deg i 
klasserommet. Det er viktig at du opplever 
progresjon der du får utvikle deg selv i 
klasserom og kollegiet og får kjenne at 
dette er et arbeidsliv du ønsker å leve. Og 
samtidig får kjenne at du lever og lærer 
her og nå. Ut fra dine forutsetninger og 
muligheter. At det er god sammenheng 
mellom de kravene du opplever og de 

mulighetene du har for å lykkes. 
 
Du vil samarbeide med medstudentene dine og oss som er her til daglig. Oppgavene 
vil gå fra observasjon der du ser hva praksislærer og praksisskolelærerne gjør. Til at 
du står foran klassen og skaper læring sammen med elevene.  
 
Vi ønsker at du både får økt kunnskap, får utviklet ferdighetene dine og får en 
generell kompetanse å ta med seg inn i læreryrket. 
 
Veiledet praksis:  
Vi forventer ikke at du kan alt om alt. Ingen 
kan det. Derfor er veiledning og støtte viktig. 
Du får sammen med praksislærere, 
praksisskolelærere, medstudenter og 
ledelsen rikelig anledning til å reflektere 
rundt det å jobbe i skole. Alt fra hva den 
gode lærer er til hvordan den didaktiske 
relasjonsmodellen fungerer i et fag eller 
tema.  
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Du vil i forkant av timer som du skal gjennomføre, kunne drøfte og reflektere rundt 
hva du har tenkt å gjøre og tenke høyt om ideer og muligheter. Og du vil i etterkant 
kunne evaluere hva som fungerte og ikke fungerte, hva som var bra og kunne vært 
gjort på en annen måte for å bli enda bedre på veien mot målet i timen. Som lærer vil 
du ha enormt mange verktøy i verktøykassen som du kan gripe til dersom du må 
justere eller gripe tak i. Vår jobb er sammen med deg å fylle verktøy oppi kassen, de 
verktøyene som fungerer for deg. 
 
Veiledningen vil bli gjennomført på forskjellige måter, både individuelt og i gruppe, 
skriftlig, men altså mest muntlig. 
 
Vi håper at du blir trygg i klasserommet foran elevene og kan etter hvert bruke og 
utvikle de gode personlige egenskapene vi vil snakke om allerede første dag: 
Klasseledelse, organisert, endringsvillig, løsningsorientert, samarbeidsskapende osv.  
 
I Sandnesskolen som Sørbø er en del av, bruker vi gjerne «gjort, lært, lurt» som 
refleksjonsbegrep der vi ser på hva som er utført, hva vi har lært av det og hva som er 
lurt å ta med seg videre når noe skal utføres igjen. 
 
Vurdert praksis:  
Du vil få vurdering i arbeidet du gjør i praksis. Du vil få en midtveisvurdering der 
praksislærer setter fokus på de tingene du mestrer og de utfordringene du må jobbe 
med fremover.  
 
Når praksisperioden er slutt, vil du få en formativ vurdering der det vil være fokus på 
neste steg i læringsprosessen, med tips til det du kan jobbe mer med og teste ut i 
neste praksis.  Du vil også få en skriftlig formativ og summativ vurdering med bestått 
eller ikke bestått, i tillegg til kommentarer på veien videre.  
 
Det er viktig at du tar faget praksis alvorlig, tenker at dette er hardt arbeid som krever 
mye av deg. Men viktig også at du husker på at læreryrket, når du lykkes, er det beste 
yrket i verden.  
 
Å lykkes betyr bl.a. å nå målene, skape gode opplevelser for deg selv og elevene og 
kjenne at den gode lærings-spenningen sitrer i veggene og glitrer i øynene der 
historie blir levd og opplevd og skaper minner som varer og varer. 
 
 
 


