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Studiestart høsten 2020  
for årsstudiet og bachelorstudiene i pedagogikk

Velkommen som ny student ved NLA Høgskolen! 

Vi er glade for at vi kan ønske deg velkommen til studier hos oss og for at vi kan invitere deg til en 
tilnærmet normal, fysisk studiestart. Merk at du må møte opp og registrere deg for å beholde 
studieplassen din. Ta med legitimasjon! Her har vi samlet nyttig og detaljert informasjon du trenger i 
forbindelse med studiestarten: https://www.nla.no/for-studenter/for-studenter--studiestart/ 

Innføringsuken 

TIRSDAG 11. AUGUST er første dag for alle nye pedagogikkstudenter ved NLA Høgskolen. Oppmøte på 
NLA Høgskolen i Amalie Skrams vei 1, Sandviken, Bergen. Merk at vi i år – på grunn av 
smittevernhensyn – har to puljer: Om morgenen møter alle studenter som har fått plass på ett av våre 
to bachelorprogram, og etter lunsj møter alle som har fått plass på årsstudiet. Se vedlagte oversikt.  

Medstudenter inviterer til et eget fadderopplegg flere av ettermiddagene under oppstartsuken. 
Informasjon om fadderopplegget gis første dag.  

ONSDAG 12. AUGUST starter innføringskurset i pedagogikk, og begge grupper møter klokken 13.30 i 
Salem konferansesenter, Sigurds gate 6, Bergen. Deltagelse i innføringskurset er nødvendig for å 
komme godt i gang med studiet. Temaene legger grunnlaget for å forstå helheten i pedagogikkfaget og 
gir overblikk over hva studiet består i. Kurset fortsetter TORSDAG 13. AUGUST på NLA Høgskolen i 
Sandviken, med bachelorstudentene om morgenen, og årsstudiet etter lunsj. FREDAG 14. AUGUST, 
om formiddagen, skal alle igjen ha samlet undervisning i Salem konferansesenter.  

Ordinær undervisning 

Fra og med mandag 17. august starter den ordinære undervisningen. Det blir to undervist i to klasser, 
en for studenter på årsstudiet, og en for bachelorstudentene. Faste dager for begge grupper er 
tirsdager og torsdager, pluss et oppgaveseminar over seks mandager. Alle dager i auditorium 1. 
Detaljert undervisningsplan finner du på emnets hjemmeside på læringsplattformen Canvas. Canvas vil 
være tilgjengelig fra 1. august. For å få tilgang må du først semesterregistrere deg og aktivere din 
brukerkonto. Les mer her: https://www.nla.no/for-studenter/verktoy-og-brukerstotte/ Frist for å 
betale studieavgiftene er 1. september. Du må både ha betalt og registrert deg for å få studentbevis.  

https://www.nla.no/for-studenter/for-studenter--studiestart/
https://nla.instructure.com/courses/1275
https://www.nla.no/for-studenter/verktoy-og-brukerstotte/


  

Om emnet P101-104 

Hovedemnet for første året i pedagogikkstudiet er P101-104, med omfang 40 studiepoeng (stp). Også 
bachelorstudiene i pedagogikk skal ha P101-104 det første studieåret. For å få et fullt årsstudium (60 
stp) må man i tillegg ta EX101 Examen philosophicum (10 stp) og EX102 Examen facultatum (10 stp). 
Har du ex.fil. og/eller ex.fac. fra før, kan du velge andre frie emner for å oppnå 60 studiepoeng i løpet 
av studieåret. Emnet P101-104 er satt sammen av fire hovedtemaer:  
 

P101 Pedagogiske grunnlagsproblemer,  
P102 Oppdragelses- og undervisningslære,  
P103 Pedagogisk psykologi, og  
P104 Pedagogisk sosiologi og historie.  
 

Delene sees i sammenheng og gir til sammen en innføring i pedagogikkfaget. I høstsemesteret 
undervises delene P101 og P102. I vårsemesteret delene P103 og P104. Hvis du vil begynne å lese på 
pensum allerede nå, anbefaler vi at du starter med disse to tekstene:  
 

van Manen, M. (1993). Pedagogisk takt: Betydningen av pedagogisk omtenksomhet.  
       Nordås: Caspar forlag. Utvalg: Kap. 1–3. (59 sider). (Teksten kan leses fra http://www.bokhylla.no/) 

Mollenhauer, K. (1996). Glemte sammenhenger: Om kultur og oppdragelse. Oslo: Gyldendal 
Ad Notam. Utvalg: Forord, s. 8–10; Innledning, s. 13–23. (13 sider).  
(Teksten ligger i det digitale kompendiet på Canvas). 

 
Se ellers litteraturlisten. Den finner du nederst i emneplanen, her: 
https://www.nla.no/studietilbud/emner/2020/p101-104/ 

Studieadministrasjonen i Sandviken 

Studieadministrasjonens åpningstider er mandag til fredag kl. 08.30–15.00. Du kan henvende deg i 
luken i resepsjonen i første etasje, eller ringe sentralbordet på 55 54 07 00 om du trenger kontakt 
studiekonsulent Miriam Bjånesøy Pedersen. Hun er kontaktperson for alle studieadministrative 
spørsmål for pedagogikk-studentene. Du kan også bestille en studieveiledning med henne via dette 
skjemaet. Miriams kontortelefon: 55 54 07 48, og e-post: mirped@nla.no  
 
Med vennlig hilsen, 
 
  

Einar Reigstad  Kjell Oppedal   Miriam Bjånesøy Pedersen  
 Avdelingsleder    Koordinator for årsstudiet Studiekonsulent 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Timeplan for studiestarten 2020 
 

http://www.bokhylla.no/
https://www.nla.no/studietilbud/emner/2020/p101-104/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/NLAHgskolen@mediehogskolen.no/bookings/s/7Q8zRHB14UyswZN46WCybg2
https://outlook.office365.com/owa/calendar/NLAHgskolen@mediehogskolen.no/bookings/s/7Q8zRHB14UyswZN46WCybg2
mailto:mirped@nla.no


1330-1615 Introduksjon til pedagogikk. Film. 0930-1115 Orientering og undervisning i emnet P101-104 0930-1215 Akademisk læring

1130-1200 GOD START v/studentsamskipnaden SAMMEN

1200-1230 Lunsjmulighet i kantinen

1000-1015
Velkommen og åpning v/ avd leder, digital hilsen fra  rektor. 

Studentrådet. 

1015-1030
Kort orientering fra studieadministrasjonen om 

semesterregistrering, studentvelferden, SiB, info om 

fadderopplegg

1030-1045
Orientering om ramme og struktur på studiene v/ avd.ledere/ 

koordinatorer

1245-1430 Ped gruppe 2, orientering og undervisning P101-104

1045-1100 Pause 1445-1515 GOD START v/studentsamskipnaden SAMMEN

1100-1130
Orientering ped årsstudium/første år og pedagogikk bachelor

1130-1145 POLITIET

1145-1215 Lunsj. Chiabatter. Juice. Leveres til aud 1.

1215-1245
Registrering for fadderopplegg, og hjelp til 

semesterregistrering i storstuen.  

1300-1330 Registrering og mottak 

1330-1345
Velkommen og åpning v/ avd leder, digital hilsen fra  rektor. 

Studentrådet. 

1345-1400
Kort orientering fra studieadministrasjonen om 

semesterregistrering, studentvelferden, SiB, info om 

fadderopplegg

1400-1415
Orientering om ramme og struktur på studiene v/ avd.ledere/ 

koordinatorer
Hjertelig velkommen til alle nye pedagogikkstudenter : )

1415-1430 Pause

1430-1500
Orientering ped årsstudium/første år og pedagogikk bachelor

1500-1515 POLITIET Husk smittevernreglene!

1515-1545 Matservering. Chiabatter. Juice. Leveres til aud 1.

1545-1615
Registrering for fadderopplegg, og hjelp til 

semesterregistrering i storstuen.  
Med forbehold om mindre justeringer

Registrering og mottak i storstuen i 2. etasje. 

Torsdag 13. aug
 NLA Høgskolen, Amalie Skrams vei 1, Sandviken

Kl. 0915-1245: For bachelorstudenter i pedagogikk

Kl. 13.00-16.15: For studenter på årsstudiet i pedagogikk

Kl.1330-1615: Alle første års pedagogikk-studenter Kl. 09.30-12.30: For bachelorstudenter i pedagogikk

Kl. 12.30-15.15: For studenter på årsstudiet i pedagogikk

Tirsdag 11. august
 NLA Høgskolen, Amalie Skrams vei 1, Sandviken

0915-1000
Registrering og mottak i storstue. Hjelp til 

semesterregistrering

Onsdag 12. august
Salem konferansesenter, Sigurds gt. 6, Bergen

Timeplan for studiestarten for pedagogikk-studentene, 11.-14. august

Fredag 14. august
Salem konferansesenter, Sigurds gt. 6, Bergen

Kl.0930-1215: Alle første års pedagogikk-studenter

Registrering og mottak i storstuen i 2. etasje. 


