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Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen 
  

Hva innebærer det? 
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 Forkortelser. 
BLU: barnehagelærerutdanning 

aBLU: arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Studentene jobber tre dager i egen 

barnehage og 2 dager er de student 

KO: kunnskapsområde 

 

 

Samarbeids- og årsavtale 

• Samarbeidsavtale inngås vanligvis for 4 år mellom barnehagens eier og NLA 

Høgskolen. Nye avtaler skal inngås med alle våre gamle og eventuelt nye 

praksisbarnehager fom vår 2020 - 2024 

• Midlertidig samarbeidsavtale kan inngås for 1 år om gangen 

• Styrer vurderer årlig mulighet for hvor mange studenter barnehagen kan ta imot 

• Praksislærer forplikter seg til å ta imot studenter i avtaleperioden 

• Styrer sender inn søknadsskjema (ønskeskjema) årlig 

• Praksislærer tildeles (med forbehold) studenter i tråd med ønskene 

• Årsavtale utarbeides og sendes barnehagen i løpet av juni 
 

 

NLA Høgskolen og praksisfeltet likeverdige samarbeidspartnere 

NLA Høgskolen og praksisbarnehagene har et felles ansvar for innhold, kvalitet og 

vurdering i praksis og for progresjon i praksisopplæringen.  

Forutsetter at faglærer, praksislærer, barnehageleder/styrer og studenter deltar i utvikling, 

gjennomføring, veiledning og vurdering av praksis. 

Barnehagelærerutdanningen er organisert i kunnskapsområder. 

Praksis har en sentral plass i barnehagelærerstudiet, er integrert i 

kunnskapsområdene og er obligatorisk.  
  

Praksislærers oppgave: 

o Være en modell, men ingen fasit 

o Legge til rette for en best mulig praksis 

o Støtte og utfordre studentene 

o Reflektere sammen med studenten hva han/hun ser, gjør og opplever 

o Veilede og vurdere studenten 
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Gjennom praksis skal studentene få varierte erfaringer som gir innføring i 

profesjonsutøvelsen, og danner grunnlag for kritisk refleksjon. 

I praksis får studentene prøvd ut den teoretiske kunnskapen de tilegner seg gjennom studiet. 

I alle praksisperioder er det oppgaver knyttet til de ulike kunnskapsområdene og 

læringsutbyttebeskrivelsene. 

 

 

Praksislærers ansvar: 

• Være forberedt til studenten kommer:  

• Sjekke læringsplattformen for oppslag, informasjon (gjelder bhg med 

samarbeidsavtale). Fom høst 2019 bruker NLA Høgskolen Canvas 

• Sette seg inn i praksisoppgavene 

• Utarbeide informasjon som gis til studenten første dag i praksis 

• Delta på møtet før praksis 

• Tenke gjennom forventinger til student 

• Forberede barn og personale på avdelingen/basen  

• Informasjon til foreldrene 
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• Skape rom slik at studenten får delta i det daglige arbeidet, og får gjennomført 

pålagte praksisoppgaver fra skolen 

• Ferdigstille praksiskontrakt med arbeidsplan (sammen med student)  

• Inkludere studenten i alt som foregår, deltakelse på møter, planlegging, 

vurderingsarbeid mm (så langt det er mulig) 

• Være obs på punktene i sluttvurderingen som studenten skal evalueres etter 

• Veilede studenten (1.5 time pr uke) 

• Gi rom for faglige drøftinger og anledning til å reflektere 

• Vurdere studenten midtveis! (Sjekke mot vurderingskriteriene) 

• Registrere fravær  

• Gi melding til praksisadministrasjonen ved fare for Ikke bestått praksis 

• Sette av tid til, ta imot veileder fra NLA Høgskolen på praksisoppfølging og være 

ansvarlig for møtet 

• Skal være tilstede minst 60% på avdelingen/basen i praksisperioden 

•  Unngå ferie/avspasering i praksisperiodene 

 

Etter praksisperioden 
 

• Sende inn rapporter/sluttvurderinger innen gitt frist 

• Delta på eventuelle evalueringsundersøkelser  

 

NLA ønsker: 

  
Praksislærere som  

• stiller krav til studentene og gir konstruktive tilbakemeldinger 

• kommuniserer godt med studentene 

• gir studentene mulighet til å prøve og feile 

• har godt humør og ønsker å utfordre seg selv 

• forventer at studentene reflekterer og begrunner avgjørelser med pedagogisk teori 
 

Styrers ansvar:  

• Legge til rette for at barnehagen kan ta imot studenter og bidra til at det skapes et 

godt læringsmiljø for studentene 

• Legge til rette for at praksislærer utvikler veiledningskompetanse (krav om 30 stp) 

• Gi beskjed til høgskolen snarest dersom praksislærere mangler tilgang til Canvas 

• Sikre at praksislærer gis mulighet innenfor gitte rammer til veiledning og oppfølging 

av studenten 

• Ved praksislærers fravær skal styrer sørge for at studenten ivaretas 
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Etter praksis:  

•  Fylle ut og sende inn refusjonsskjema til høgskolen (praksislærerlønn) innen fastsatt 

tidsfrist. 

• Vurdere studenten i samarbeid med praksislærer som har hovedansvaret og skrive 

under sluttvurdering 

• Delta på årlig møte for styrerne i NLA’s praksisbarnehager 
 

 

Progresjon i praksis 

Det skal være stigende krav til studentenes selvstendighet og evne til å ta ansvar. Det stilles 

større krav og forventinger til en andre– og tredjeårs student jfr progresjonsplan for 

praksis. 

Studentene skal gjennom praksis få kunnskap om og praktiske ferdigheter i forhold til 

ledelse og mellommenneskelig samhandling. De skal oppøve evne til å møte enkeltbarn, 

lede en barnegruppe, bli en del av et arbeidsfelleskap, samt bevisstgjøre og utvikle sitt 

handlingsgrunnlag. 

 

Fravær i praksis 

• Nulltoleranse for fravær i BLU 

• 100 dager praksis, alle dager må tas igjen som hele dager 

• Ikke mulig å forlenge dager i praksis for å ta igjen fravær 

• Dersom en student har fraværsdager i praksisperioden, SKAL det avtales før praksis 

er ferdig – når fraværsdagene skal tas igjen 

 

For studenter ved arbeidsplassbasert utdanning: 

• Ved inntil 3 dager, kan praksislærer og student avtale at student tar igjen fraværet 

ved å f eks gå lengre dager (vanlig dag: 6.5 timer) og/eller delta på møte etter 

arbeidstid, dersom det avholdes et slikt i praksisperioden. 

 

Forventninger til studenten: 

• Vanlig god arbeidsmoral - oppfører seg som en voksen 

• Er interessert/engasjert 

• Tar ansvar – gjennomfører planer/oppgaver 

• Gir og oppsøker informasjon 
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• Er forberedt til og tar imot veiledning 

• Evner å samarbeide 

• Overholder taushetsplikten 

 

Lønn og tid: 
Fast godgjøring utbetales til praksislærer og er på 625,-kr. pr. uke ved 1 student, og 1075,-

kr. pr. uke ved 2 studenter. Styrer i praksis-barnehage får utbetalt kr. 400.- pr uke. 

Tid avsatt til praksislærerarbeidet er 5 t. pr. uke med 1 student og 7,5 t. pr. uke med 2 

studenter 

Tiden skal brukes til møter før og etter praksis, veiledning av studenten, tilbakemelding og 

vurdering, faglig oppdatering 

Barnehagen betales for å kunne sette inn vikar i den tiden som er avsatt til 

praksislærerarbeid. 

 

Canvas 

 
Canvas er læringsplattformen som NLA Høgskolen bruker. På PRAKSISLÆRERE BLU 

finner praksislærer viktig informasjon, skjema, infohefter og sluttvurderingsskjema.  

For å komme inn på Canvas, er adressen: nla.instructure.com/courses/1266. Passord og 

brukerid er ikke nødvendig.  
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Pedagogisk veiledning 
Studiene i pedagogisk veiledning består av fire moduler á 15 studiepoeng som bygger på 
hverandre og tilbys som enkeltemner. Studieåret 2019-20 tilbys modul 1 og 2.  

Videreutdanningen i pedagogisk veiledning består av «Pedagogisk veiledning 1» (30 
studiepoeng) og «Pedagogisk veiledning 2» (30 studiepoeng). Begge delene av utdanningen 
er delt i to moduler á 15 studiepoeng, som bygger på hverandre og tilbys som enkeltemner.  

Studieavgift per modul: 6000,- som fordeles på to semester + semesteravgift til 
studentsamskipnaden i studiebyen (for tiden 570,- i Bergen og 600,- i Oslo). Ansatte ved NLA 
Høgskolen sine praksisbarnehager og praksisskoler betaler ikke studieavgift for modul 1, 
men kopinoravgift per semester (195,-) og semesteravgift til samskipnaden i 
eksamenssemesteret. Vi har pr i dag så mange studenter at vi også bruker praksislærere 
uten pedagogisk veiledning, så det er fullt mulig å ta imot studenter uten denne 
kompetansen. 

Hva lærer du? 

Modul 1 har som målsetning at studenten får grunnleggende bevissthet om veileders 
oppgaver, samt utvikle bevissthet om etiske perspektiver i veiledningen. Studiet vektlegger å 
utvikle en analytisk og kritisk holdning til eget arbeid som veileder.  

Gjennom teoriervervelse og praktiske øvelser skal studentene få bevissthet om hva 
veiledning er, og hvordan veiledning tar form i møte med mennesker i ulike situasjoner. 
Modulen vil gi en innføring i ulike veiledningstradisjoner med vekt på individuell veiledning, 
og rollene som veileder og veisøker. 

Modul 2 legger opp en videreutvikling av en analytisk og kritisk holdning til eget arbeid som 
veileder. Det er et mål at studenten får en stadig dypere bevissthet om veileders oppgaver, 
samt utvikler sensitivitet for den etiske dimensjonen i veiledningen. Gjennom videre fokus 
på kommunikasjon og samspillsprosesser vil en i denne modulen vektlegge 
relasjonskompetanse og høy etiske bevissthet.  

Modulen har også fokus på forståelse av veiledningens muligheter gjennom individuell 
profesjonell utvikling og organisasjonsutvikling, samt utforske veiledningens begrensninger. 
Modulen legger til rette for en større selvvalgt faglig fordypning opp mot til egen praksis. 

Har du spørsmål? Kontakt Ingunn Nygård Hellem, Studiekonsulent. Tel: 55 53 69 26 

Link til informasjonsside og søknadsprosess: 

https://www.nla.no/studietilbud/studieprogrammer/pedagogisk-veiledning/  

  

  

https://www.nla.no/studietilbud/studieprogrammer/pedagogisk-veiledning/
tel:55536926
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Kontaktpersoner: 
  

Lene Nottveit  

Praksiskonsulent 

Telefon: 55 53 69 35 

E-post: Lene.Nottveit@nla.no  

 

Synnøve Hysing-Dahl 

Praksisleder barnehagelærerutdanningen 

Telefon: 55 53 69 40 

E-post: Synnove.HysingDahl@nla.no 

 

 

 

 

 

 

        

 
  

 

               

 

 

 

«Vi vil utfordre det velkjente og  utforske det 
ukjente» 
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