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Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet

Avtalen er formulert med grunnlag i Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning fastsatt 4. juni 2012”
og jf. Retningslinjer for praksisopplæringen.

Formål: Praksisavtalen skal sikre et gjensidig forpliktende samarbeid mellom høgskolen og
praksisfeltet om studentenes praksisopplæring og utvikling av praksisfeltet.
Generelle forutsetninger:
 Barnehagens pedagogiske personale ser på seg selv som barnehagelærerutdannere og
ønsker å bidra til å utvikle praksisfeltet i samarbeid med høgskolen
 Barnehagen må ha daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller tilsvarende
godkjent utdanning
 Barnehagens praksislærere må ha utdanning som førskolelærer eller tilsvarende
godkjent utdanning. Det er ønskelig at praksislærer har 3 års erfaring som førskolelærer
 Praksislærer bør ha 15 studiepoeng i veiledningspedagogikk
 Hver praksislærer bør ha to studenter pr. praksisperiode(parpraksis)
Barnehageleders ansvar og rolle:
 Delta aktivt i samarbeidet med høgskolen og ta ansvar for praksisopplæringen ved egen
barnehage
 Følger opp intensjonene i Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning og
Retningslinjer for praksisopplæring
 Sørge for at praksislærer får tid til å utføre praksislærerfunksjonen, herunder avsetter
tid til veiledning og samarbeidsmøter med høgskolen
 Sørger for at studentene får hensiktsmessige arbeids- og læringsforhold
Praksislærers ansvar og rolle:
 Følger opp intensjonene i Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning og
Retningslinjer for praksisopplæring
 Praksislærere forplikter seg på å delta på førpraksismøter, praksismøter og
veiledningsmøter etter nærmere angitt plan
 Praksislærer avsetter tilstrekkelig tid til å utføre praksisopplæring. Tid til veiledning skal
ha følgende omfang per uke:
Enepraksis – 2 timer veiledning per uke
Parpraksis – 3 timer veiledning per uke
Høgskolens bidrag til praksisbarnehagene:
 Barnehagens leder og praksislærere kan inviteres til å delta på enkelte av høgskolens
tema-/og fagdager

