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Sak 1: Godkjenning av innkalling 
Godkjent uten ytterligere kommentarer. 

 

Sak 2: Godkjenning av dagsorden 
Godkjent. Innspill til eventuelt sak fra Inga Staal Jenset vedrørende vurderingskriterier. 
Dette innspillet diskuteres i sak 4. 

 
Sak 3: Orientering om undervisning og praksisopplæring for våren 2021 og 
høsten 2021 
 
Undervisning 
Våren 2021 er det særlig 3 momenter, som har vært viktige i diskusjoner og avgjørelser i 
forbindelse med undervisningen i lys av Covid-19-situasjonen. 

1) ILS har ønsket å legge til rette for fysisk undervisning grunnet utdanningskvalitet. Det 

har blitt jobbet mye med utdanningskvalitet også mens undervisningen er digital, 

men vi tror vi oppnår best kvalitet når vi er sammen med studentene.  

2) Det er et ønske om et godt læringsmiljø for studentene, som er vanskeligere når man 

ikke er på campus. 

3) For våre utdanninger er det behov for skikkethetsvurdering. For å kunne gjøre dette 

ordentlig må vi se dem og være sammen med dem. Praksisskolene har i år spilt en 

særlig viktig rolle ved at studentene har blitt skikkethetsvurdert i praksis.  

Disse momentene har gjort at man i det lengste har valgt å avvente en beslutning om å gjøre 
hele semesteret digitalt. Etter påske ble det likevel slik fordi undervisningsledelsen ønsket å 
sikre forutsigbarhet for både studenter og ansatte. 
 
Ved starten av semesteret kunne man ha fysisk undervisning ved ferdighetstrening. 
PROF3025 hadde dermed mikroundervisning på campus.  
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Koronasituasjonen påvirker også planleggingen for høstsemesteret, så høsten 2021 
planlegges undervisningen slik vi gjorde for våren 2021. Det betyr at de større 
studentgruppene blir delt i to og bytter på å ha fysisk og digital undervisning. 
 
Praksis 
Praksisplasseringen for våren gikk over all forventning, skolene stilte opp med praksisplasser 
og vi har merket lite til at skolene har mindre kapasitet enn vanlig. Da tenker vi positivt om 
høsten også. 
 
Det ble gjort noen tilpasninger i forhold til praksisperiodene våren 2021. Vi valgte å utsette 
oppstart på PPU heltid fra uke 5 til uke 6 grunnet endringer i smittesituasjonen, og dermed gi 
både studenter og skoler tid til å planlegge for en annerledes praksisperiode. Praksis ble da 
forlenget med 3 dager i etterkant. Temadag A-C for PROF3025 ble avlyst grunnet 
smittehensyn for skoler og studenter og for å få mer tid til praksisplassering. 
 
KD er tydelige i sitt standpunkt om at digital praksis skal anses og godkjennes som praksis, 
og at studenter i praksis skal anses som ansatte i smittevernveilederen. De fleste UH-
institusjonene følger derfor denne linjen, UiO inkludert. Det betyr at studentene skal ha 
fysisk praksis så lenge skolene har fysisk undervisning. Praksisgjennomføringen våren 2021 
har gått greit, og de fleste studentene har fått en kombinasjon av fysisk og digital praksis. ILS 
mottok noen henvendelser fra bekymrede studenter i praksis som har blitt håndtert. 
 
Med digital undervisning i skolene ble det mer krevende med påhør og vurdering av 
studenter. For å sikre at alle studenter i langpraksis ble vurdert ble det besluttet en 
trappemodell for gjennomføring av ILS-påhør. Man skulle gjennomføre fysisk påhør der det 
var mulig. Om ikke skulle man ha digitalt påhør av studentens fysiske undervisning. Neste 
alternativ, om de foregående ikke var mulig å gjennomføre, var to skolepåhør. Et siste 
alternativ var å ha påhør når praksis er ferdig, som særlig var aktuelt der det var snakk om 
tvilspåhør.  
 
I etterkant av praksis har det vært flere vurderingsmøter enn normalt, så selv om en del av 
praksis har vært digital har man fanget opp studenter det er tvil om.  
 
For høsten 2021 planlegger vi nok en gang for et annerledes semester, noe som også får 
konsekvenser for praksisgjennomføringen. Undervisningsledelsen har hatt samtaler med alle 
koordineringsteamene og det er besluttet å opprettholde antall praksisdager, men å justere 
litt på ukene for praksisperiodene. Vi har erfart at intensivuka, der store studentgrupper på 
30-35 studenter har praksis på samme skole, må utgå. 

 PROF1015 skal ha 3 Dig-dager, digitale praksisdager på campus, mikroundervisning 

og 11 dager praksis på samme praksisskole.  

 Oppstartspraksis for PROF4045 utgår og det gjennomføres istedet9 uker 

sammenhengende praksis i uke 36-45. 

 PPU3520D får forskjøvet praksis med en uke slik at noen skoler kan ta imot både 

dette kullet og PROF1015. 

 Intensivuka for PPU3210 utgår og kullet får i stedet en kortpraksis på 4 uker i uke 42-
45.  
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Rådene har ingen innvendinger til disse endringene. En studentrepresentant presiserer at det 
har kommet flere negative tilbakemeldinger på Dig-dagene som ble gjennomført høsten 2020 
og ønsker at tilbakemeldingene blir tatt med inn i videreutviklingen av konseptet.  
 
Sak 4: Utsette innføring av vurderingskriterier for praksis til våren 2022 
Retningslinjene for praksis kan innføres fra høst 2021, men vurderingskriteriene krever 
opplæring av alle parter. Det har ikke vært kapasitet til å sette i gang opplæring av dette nå. 
Undervisningsledelsen ønsker derfor å utsette innføringen av vurderingskriteriene til våren 
2022. 
 
Det blir kommentert fra representant i fagrådet at de nye vurderingskriteriene er bra og er 
gode å bruke som verktøy. I retningslinjene står det imidlertid fremdeles at det er 
praksiskortet som har denne funksjonen. Det fremmes derfor et forslag om at retningslinjene 
revideres i lys av dette, når de nye vurderingskriteriene implementeres. 
 
En studentrepresentant fremmer også forslag om at praksiskortene bør revideres. 
Undervisningsledelsen har anledning til å gjøre mindre endringer i retningslinjene, og 
praksiskortene vil også revideres. Undervisningsledelsen vil se disse tre praksisdokumentene 
i sammenheng og gjøre nødvendige justeringer. Om det fører til større endringer i 
retningslinjene eller vurderingskriteriene skal rådene få anledning til å komme med innspill. 
 
Vedtak ved felles avstemming for fagrådet og programrådet: 
Fagrådet og programrådet vedtar en utsettelse av de reviderte 
vurderingskriteriene for praksis til våren 2022. 

 
 
Dagsorden for del 2: Programråd for PPU 
 
Sak 1: Orientering om status for revidering av PPU deltid 
ILS skal revidere PPU deltid og gjøre det mer nettbasert. Vi tror at vi kan rekruttere flere 
studenter når man kan rekruttere fra hele landet. Oppstart for ny studiemodell skal være 
våren 2023. 
 
Fagmiljøet har gjort seg mange erfaringer gjennom bl.a. samlingsbasert tverrfaglig modul, 
forskningsprosjekter om digital undervisning, bruk av omvendt klasserom, 
studentevalueringer og andre innovasjonsprosjekter. 
 
Det nye studiedesignet skal følge det samme planverket som nå. Det legges opp til et 
pedagogisk utviklingsarbeid med tre fokusområder; styrke studentens opplevelse av helhet 
og sammenheng og progresjon; tilrettelegging for faglige samarbeid i mindre grupper; 
videreutvikling av faglige og sosiale relasjoner. 
 
Prosjektet er nå i første fase og skal snart begynne å involvere andre ansatte. 
 
Programrådet gir innspill på at fleksibilitet er viktig for denne studentgruppen. Det er også 
viktig å bygge opp relasjoner tidlig i studieløpet og med treffpunkter i mindre grupper. 
Oppmerksomhet rundt informasjonsflyt er et annet element som trekkes frem. 
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Sak 2: Utsettelse av programevaluering for PPU 
Det skulle blitt gjennomført en programevaluering for PPU, men dette arbeidet har det ikke 
blitt tid til. Undervisningsledelsen foreslår derfor å ha en koordinert evaluering av PPU heltid 
kull H2021 og PPU deltid V2021, som begge avslutter sine studieløp våren 2022.  
 
Programrådet stiller seg bak forslaget. 
 
Sak 3: Eventuelt 
Programrådet ble orientert om årets søkertall for PPU heltid. Studieprogrammet hadde 751 
søkere, som litt færre søkere enn i fjor, men flere enn i 2019. 

 


