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Varighet
Partneravtalen gjelder for åtte år (01.08.14 – 31.07.22). I avtaleperioden har partene en gjensidig
oppsigelsesfrist på seks måneder. Partneravtalene kan tas opp til reforhandling på grunn av endringer i loveller planverk for lærerutdanningene i avtaleperioden. Avtaler med partnerskoler inngås to ganger i løpet av
denne perioden, hver på fire år.

Formål
Partneravtalen skal sikre en kvalitativ god praksisopplæring i lærerutdanningene, bidra til å styrke
sammenhengen mellom fagstudiet og praksisopplæringen, samt styrke profesjonsorienteringen i
lærerutdanningene. Partneravtalen skal legge til rette for samarbeid mellom høgskolen og praksisfeltet om
forsknings- og utviklingsprosjekter og om kompetanseheving.

Rammer
Nasjonale forskrifter om rammeplan for lærerutdanningene, gjeldende programplaner og planer for
praksisopplæring er forpliktende for partene (www.hihm.no).

Skoleeiers ansvar og oppgaver



informerer om muligheten og oppfordrer skoler i fylkeskommunen til å søke partnersamarbeid med
Høgskolen i Hedmark
legger til rette for at partnerskolene kan samarbeide med høgskolen

Høgskolen i Hedmarks ansvar og oppgaver







har et overordnet ansvar for innhold, kvalitet og vurdering i praksisopplæringen
tildeler antall praksispartier i samarbeid med den enkelte partnerskole i god tid før kommende
studieår
gjennomfører samarbeidsmøter med praksislærere og rektorer
har ansvar for forberedelser og oppfølging av studenter i forbindelse med praksisgjennomføring
sørger for at praksislærere får nødvendig informasjon og kompetanse i forkant av praksisperioder
har ansvar for avtaler og godtgjøring til partnerskolene

Gjensidig kompetanseutvikling







Høgskolen tilbyr videreutdanning i praksisveiledning
Høgskolen inviterer partnerfylkeskommunene og partnerskolenes ansatte til tema- og fagdager ved
høgskolen
Høgskolen informerer og inviterer til aktuelle forelesninger og konferanser ved høgskolen
Høgskolen prioriterer partnerskoler når skoler skal inviteres med i forsknings- og utviklingsprosjekter i
samarbeid med høgskolens forskere
Partnerskolene stiller seg positive til henvendelser om deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter
fra studenter og ansatte ved høgskolen
Partnerskolenes ledere og lærere stiller seg positive til å bidra med praksisrelatert
informasjon/undervisning for lærerstudenter på høgskolen ved spesielle anledninger

Godtgjøring for praksisopplæringen
Rektorer og praksislæreres arbeids- og lønnsvilkår styres av gjeldende øvingslæreravtale. Det kan tilrettelegges
for alternative ordninger dersom det er enighet mellom høgskolen, skoleeier, rektor og berørte organisasjoner
lokalt.

2

