VURDERING AV STUDENT I PRAKSIS
Faglærerutdanning i musikk, 1. studieår
Hver praksisperioden vurderes til bestått eller ikke bestått i henhold til praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser, jfr. emneplanen. Vurderingsresultatet og beskrivelse av hva som er vurdert skal være underskrevet
av student og praksislærer. Studenten skal ha kopi av vurderingen. Originalen sendes praksisadministrasjonen
ved høgskolen senest 10 dager etter avsluttet praksisperiode.
Rapporten er et internt dokument til bruk i Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, og skal ikke
brukes eksternt.
Studentene skal forevise kopien av dette skjemaet for praksislærer i neste praksisperiode. Senere
praksislærere har innsynsrett i dette dokumentet.
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VURDERING AV PRAKSIS
For hvert av hovedområdene skal praksislærer notere hva som oppleves som studentens styrke og
hva studenten må arbeide videre med. Læringsutbyttebeskrivelsene følger på siste side.
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Læringsutbytte
Praksisopplæring 1. studieår
KUNNSKAP
Studenten
• har kunnskap om lærerens rolle
• har kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler, kartlegging og
vurderingsformer
• har kunnskap om grunnleggende ferdigheter som grunnlag for læring
• har kunnskap om observasjonsmetoder
FERDIGHETER
Studenten
• kan sammen med andre bidra til planlegging, gjennomføring og vurdering av
musikkundervisning
• kan bidra til å legge til rette for utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter i og gjennom
musikk
• kan sammen med andre bruke ulike arbeidsmåter og læremidler i undervisningen tilpasset
grunnskolen
• kan sammen med andre bruke vurdering som del av læringsarbeidet og legge til rette for
elevenes egenvurdering
• kan observere og sammen med andre lede elevers læringsarbeid
GENERELL KOMPETANSE
Studenten
• kan diskutere undervisning og læring, fag og elever i lys av profesjonelle og yrkesetiske
perspektiver
• kan vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
• kan håndtere ulike typer tilbakemeldinger fra veileder, vise evne til refleksjon over egen
faglige utøvelse og eventuelt justere egen faglige utøvelse etter tilbakemelding fra veileder

Vurderingsskjemaet sendes innen 10 dager etter avsluttet praksis til:
Høgskolen i Innlandet
Praksisadministrasjonen campus Hamar
Postbok 400
2418 Elverum

