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PROF1015 Profesjonsidentitet, læring og undervisning – ukentlig gruppepraksis
På grunn av Covid-19 situasjonen vil praksis H20 gjennomføres som en kombinasjon av praksis i skolen og videobasert
praksis. Videobasert praksis vil gjennomføres delvis digitalt og delvis på campus Blindern (se egne beskrivelser av
videobasert praksis). Praksis i skolen vil gjennomføres på ulike måter og tidspunkter, men alle studenter vil samlet få det
samme antallet praksisdager i skolen og videobasert praksis. Det kreves 100% oppmøte i praksis.
Dette praksiskortet synliggjør de sentrale innholdskomponentene studentene skal få erfaring med i løpet av de dagene de
er i ukentlig gruppepraksis i skolen (fredagspraksis). Målsetningen med praksisdagene, er å gi studentene en første innsikt
i hva det vil si å være en profesjonell lærer og hvordan de selv kan utvikle profesjonell læreridentitet. Praksisperiodens
tematiske tilnærming er delt i to: 1) Elevers forutsetning for læring, 2) Planlegging og gjennomføring av
undervisningssekvens.
Innholdskomponenter

Signatur veileder/ koordinator

Ha oppstartsmøte med veiledere og representanter fra skolens ledelse.
Introduksjon til skolen, dens profil og satsningsområder, skolens retningslinjer og
rutiner som studenten skal forholde seg til i praksis.
Gjøre seg kjent med innholdet i UDIRs smitteveileder for det aktuelle
skoletrinnet, og sette seg inn i praksisskolens smitteverntiltak.
Avklare forventninger og planlegge praksisdagene med veileder og
medstudenter i praksisgruppa.
Med utgangspunkt i retningslinjer og praksiskortet
Observere veileder, andre lærere og medstudenters undervisning.
Delta i veiledningssamtaler med veileder og medstudenter.
Samarbeid med medstudenter om å planlegge, gjennomføre og evaluere en
undervisningsøkt.
Gjennomføre avsluttende samtale med veileder.
Gjennomgang av praksiskortet, vurdering av egnethet og praksisrapport,
studentens utviklingspunkter mot neste praksisperiode
Tilstedeværelse

Antall dager tilstede

Ved fravær i praksis må studenten informere skolen og praksisansvarlig ved ILS
omgående, og levere egenmelding eller dokumentasjon på fraværet. ILS og
praksisskolen vil deretter vurdere muligheten for å tilby utvidet praksis.

Mine viktigste utfordringer frem mot neste praksisperiode
Fylles ut av studenten på bakgrunn av avsluttende samtale med veileder
Utviklingspunkt 1:
Utviklingspunkt 2:

Signatur student

Signatur veileder

