
 
1 

 
 
 
 

 
 
  

1. Varighet 
 
Avtalen gjaldt opprinnelig for 6 år, i tidsrommet 1.8.2010 – 31.7.2016, men er forlenget 
til å gjelde t.o.m. 31.7.2017. 
 
Avtalen vurderes årlig for eventuelle justeringer og kan sies opp med 6 måneders 
oppsigelsesfrist.  
 
Partene skal holde hverandre gjensidig informert så tidlig som mulig om planer og 
tiltak som kan påvirke omfanget av partenes plikter, slik at endringer kan planlegges 
og gjennomføres i forsvarlige former. Ved tolkningstvil og endrete faktiske 
forutsetninger kommer partene sammen i møte og forhandler seg fram til en løsning. 
 
Avtalen forutsetter at det til vanlig også inngås avtale mellom høgskolen og den enkelte 
skole basert på gjeldende partnerskapsavtale. En oppsigelse av partnerskapsavtalen vil 
automatisk også gjelde avtaler med skolene i kommunen, med samme virkningstidspunkt 
som for partnerskapsavtalen. Skoleavtaler kan sies opp særskilt med 3 måneders 
gjensidig oppsigelsesfrist. 
 

 
2. Formål 

 
Partene skal samarbeide om tilrettelegging av praksisopplæring slik at praksisstudiet for 
studenter i lærerutdanningene kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Avtalen skal 
sikre at behovet for praksisplasser i utdanningene dekkes. Formålet med 
praksisopplæringen er å forberede studentene til arbeid som lærere og gi dem nødvendig 
erfaringsutbytte for å bli kompetente til å arbeide i grunnskolen. Studentene må sikres en 
variert praksis i tråd med utdanningen de går på og undervisningsfag de tar, og som 
gjenspeiler situasjonen i skolen. 
 
Samarbeidet mellom høgskolen og skolene skal bidra til gjensidig læring og utvikling. 
Etter nærmere avtale med den enkelte skole kan det være aktuelt med samarbeid om 
f.eks. undervisning, etter- og videreutdanning, internasjonalt samarbeid og samarbeid om 
forskning og utviklingsarbeid. 
 
 

3. Rammer 
 
Partene forplikter seg til å gi studentene opplæring i samsvar med rammer og 
retningslinjer fastsatt i: 
- lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 
- lov om universitet og høyskoler 
- forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 
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- gjeldende rammeplaner, forskrifter og retningslinjer for lærerutdanning 
- gjeldende læreplaner 
- gjeldende studieplaner, programplaner, praksisplaner og fagplaner 
 
Det forutsettes at partnerskapsavtalen og avtalene med skolene er i samsvar med 
”Avtale om arbeidsvilkår for øvingslærere i allmennlærerutdanningen, 
yrkesfaglærerutdanningene og faglærerutdanningene.” 

 
 

4. Skoleeier og partnerskolens ansvar 
 

4.1 Skoleeiers ansvar og oppgaver 
 
- Har arbeidsgiveransvar for praksislærerne 
- Skal legge til rette for at formålet med partnerskapsavtalen kan realiseres 
- Skal bidra til at høgskolens behov for praksisplasser dekkes, bl.a. ved å legge til rette 

for inngåelse av avtaler med skoler 
- Skal legge til rette for samarbeid mellom høgskolen og skolene om 

kompetanseutvikling, herunder utvikling av veilederkompetanse hos praksislærene 
- Bistår høgskolen i valg av partnerskoler 
- Utbetaler godtgjøring og lønn til praksislærere, rektorer og andre lærere som utfører 

ekstraarbeid i forbindelse med praksisopplæring 
- Koordinerer økonomiske forhold og refusjonskrav mellom høgskolen og skolene 
- Informerer høgskolen og ledelsen ved skolene om personalmessige forhold og 

endringer som angår praksislærere 
 
 

4.2 Skoleledelsens ansvar og oppgaver 
 

- Har overordnet ansvar for at praksisopplæringen på skolen holder god kvalitet og 
fungerer i tråd med regelverk og avtaler 

- Gjennomfører intern utlysing av ledige praksislærerfunksjoner i samsvar med avtale 
- velger praksislærere i samarbeid med representanter fra høgskolen og skolens 

tillitsvalgte 
- Legger til rette for at praksislærerne har eller skaffer seg foreskrevet kompetanse 
- Sørger for at praksislærernes arbeidsoppgaver er tilrettelagt for 

praksislærerfunksjonen 
- Sørger for kvalifisert vikar for praksislærerne 
- Setter av tid til samtale med studentene for å sikre at studentene får kjennskap til 

ulike sider ved skolens virksomhet 
- Sørger for utbetaling av godtgjøring og lønn til praksislærere og andre lærere som 

utfører ekstraarbeid i forbindelse med praksisopplæring  
- Sender krav om refusjon av utgifter i forbindelse med praksisopplæringen 
- Legger til rette for samarbeid om kompetanseutvikling, herunder utvikling av 

veilederkompetanse hos praksislærerne. 
 

 
4.3 Praksislærers ansvar og oppgaver 
 
Praksislærernes ansvar og arbeidsoppgaver er nærmere beskrevet i plan for 
praksisopplæring tilknyttet den enkelte utdanning. 
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4.4 Organisering av praksisopplæringen ved den enkelte skole 
 
Rammene for organisering av praksisopplæringen er nærmere beskrevet i plan for 
praksisopplæring tilknyttet den enkelte utdanning og i den enkelte partnerskoleavtale.  
 
4.5 Tidsbruk i praksisopplæringen 

 
4.5.1 Praksislærerfunksjonen i allmennlærer- og bachelorutdanningene 

 
 
 

 
 
 
 

 

 100 % praksislærerlærerfunksjon danner utgangspunkt for utregning av 
delfunksjoner. Delfunksjoner, med forholdsvis justering av tidsbruk, benyttes etter 
nærmere avtale med den enkelte skole, jfr. årlige vedlegg til partnerskoleavtalene.  

 Ut over de 125 timene kan det settes av tid til etter- og videreutdanning som 
gjennomføres når studentene er i praksis.  

 Lærerårsverket reduseres med 125 timer, som utgjør 8,33 % reduksjon i 
undervisningsrammen og 8,33 % reduksjon i lærerens selvstendige tid. Omfanget 
av sistnevnte følger av den enkelte skoles lokale arbeidsavtale.  

 Arbeidet følger høgskolens årsplan for praksis og kan spres over hele skoleåret. 
Praksislærer deltar fullt ut i arbeidsplanfestet fellestid/møtetid i tråd med den 
enkelte skoles lokale avtale.  

 I mindre praksislærerfunksjoner (inntil 25 %) og praksislærerfunksjoner avtalt etter 
studie-/skolestart kan tiden til praksisarbeid føres som overtid.  

 Tidsbruk definert under dette punktet gjelder også praksislærere ved skoler som 
ikke har praksisskoleavtale, med unntak av redusert lærerårsverk. 

 
4.5.2 Praksislærerfunksjonen i grunnskolelærerutdanningene 

 

 Praksislærerfunksjonene i grunnskolelærerutdanningene tar utgangspunkt en hel 
praksislærerfunksjon slik den er beskrevet i punkt 4.5.1, men beregnes ut fra en 
prosentstørrelse pr. student pr. dag. 

 Skolene tildeles en prosentstørrelse etter antall studenter og praksisdager. 
Skoleledelsen fordeler deretter arbeidstimer til praksis og godtgjøring for praksis i 
tråd med den enkelte praksislærers arbeidsoppgaver. Praksislærerfunksjonene og 
studentgruppene på skolen må organiseres slik at kravene til undervisning, 
veiledning og møtetid i plan for praksisopplæring er oppfylt. 

 For større praksislærerfunksjoner vil en kombinasjon av arbeidstimer til praksis 
(redusert lærerårsverk) og funksjonsgodtgjøring være hovedregelen. For mindre 
praksislærerfunksjoner og arbeidsoppgaver avtalt etter studie-/skolestart, kan tiden 
til praksisarbeid føres som overtid. 

Praksislærer-
funksjon Praksisuker 

Timer til 
undervisning 

Timer til merarbeid i 
forbindelse med 

praksis 

Merarbeid fordelt på ulike oppgaver 

Veiledning  
For- og 

etterarbeid 
Møter 

og kurs 

100 % 7 140 125 70 37 18 

Funksjons-
størrelse pr. 

dag pr. 
student 

Antall 
studenter 

Antall 
praksis-
dager 

Funksjons-
størrelse pr. 

år 

Undervisnings-
timer (annet 
lærerarbeid i 

tillegg) 

Merarbeid 
tilknyttet praksis-

opplæringen 
(arbeidstimer) 

Merarbeid fordelt på ulike 
oppgaver 

Veiled-
ning  

For- og 
etter-
arbeid 

Møter og 
kurs 

0,71 % 4 35 100 % 140 125 70 37 18 

                  

0,71 % 1 33 23 % 33 29 16 9 4 
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 Arbeidet følger høgskolens årsplan for praksis og kan spres over hele skoleåret. 
Praksislærer deltar fullt ut i arbeidsplanfestet fellestid/møtetid i tråd med den 
enkelte skoles lokale avtale.  

 Ut over det definerte merarbeidet til praksis, kan det settes av tid til etter- og 
videreutdanning som gjennomføres når studentene er i praksis.  

5. Høgskolen i Bergens ansvar 
 
5.1 Avdelingsledelsens ansvar og oppgaver 
- Har overordnet faglig ansvar for praksisopplæringen 
- Utarbeider studieplan/programplan for utdanningene, herunder plan for 

praksisopplæring 
- Inngår partnerskoleavtaler med skoleledelsen i samsvar med gjeldende 

partnerskapsavtale 
- Inngår forenklet avtale med skoleledelse eller praksislærere om praksisopplæring av 

mindre omfang, jf. pkt. 4 i avtale om arbeidsvilkår for øvingslærere. 
- Skal legge til rette for samarbeid om kompetanseutvikling, herunder videreutdanning i 

veiledningspedagogikk for praksislærere 
- Refunderer skoleeiers/skolenes merkostnader ved praksisopplæring i samsvar med 

avtale inngått med den enkelte skole  
- Utbetaler godtgjøring til praksislærere ved skoler som ikke har avtale om å være 

praksisskole. 
 
5.2 Praksisadministrasjonens ansvar og oppgaver 
- Beregner og melder behov for praksisplasser til eksisterende samarbeidsparter 
- Utlyser ledige praksisavtaler og gjennomgår innkomne søknader 
- Deltar i utvelgelse av praksislærere ved den enkelte praksisskole 
- Informere skoleledelsen om rammer for praksisopplæring 
- Koordinerer informasjon mellom praksislærere, faglærere og studenter 
- Organiserer etterutdanningskurs og møtevirksomhet for praksislærerne 
 
5.3 Høgskolelærernes ansvar og oppgaver 
Høgskolelærernes ansvar og arbeidsoppgaver er nærmere beskrevet i plan for 
praksisopplæring tilknyttet den enkelte utdanning. 
 

 

6. Samarbeidsfora 
 
Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen representerer alle relevante aktører i 
praksisopplæringen. Utvalget er et rådgivende organ for dekanen ved Avdeling for 
lærerutdanning og skal sikre at praksisopplæringen utvikles og forbedres i tett samarbeid 
mellom praksisskolene, skoleeier og høgskolen. 
 
Det skal holdes årlige møter mellom skoleeier og høgskole for å sikre en kontinuerlig 
drøfting av praksisrelaterte spørsmål, samordne informasjon og sikre at den gjensidige 
informasjonsplikten mellom skoleeier og høgskolen blir ivaretatt. 
 
I tillegg skal det etableres samarbeidsfora tilknyttet den enkelte utdanning. Dette er 
beskrevet nærmere i utdanningenes plan for praksisopplæring. 

 
 

7. Gjensidig kompetanseutvikling 
 

Samarbeidet mellom høgskolen og skolene skal bidra til gjensidig læring og utvikling. 
Samarbeidet kan omfatte faglig etterutdanning, videreutdanning i 
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veiledningspedagogikk, utveksling av personale, skoleovertakelse, trinnovertakelser, 
samarbeid om forsknings- og utviklingsarbeid, skolen som forskningsarena m.m. 
Konkrete samarbeidsprosjekter og organisering avtales nærmere med den enkelte 
skole. Høgskolen og skoleeier har et særskilt ansvar for å legge til rette for 
kompetanseheving og samarbeidsprosjekter. 
Studentene bør få adgang til skolene utenom ordinære praksisperioder for å gjennomføre 
observasjoner, samle stoff til prosjektoppgaver m.m. Det stilles da ikke krav til veiledning 
og gis ikke økonomisk kompensasjon til skolen eller praksislærere.  
 
Skoleledere, praksislærere og annet pedagogisk personale ved skolene kan engasjeres 
som forelesere ved høgskolen. Høgskolens personale kan også engasjeres som 
kursholdere ved skolene. Dersom dette arbeidet ikke inngår direkte i vedkommendes 
definerte praksisarbeid, avtales ekstra godtgjøring. 
 
 

8. Retningslinjer for gjensidig evaluering 
 
Partene forplikter seg til å utvikle retningslinjer for evaluering i løpet av skole-
/studieåret 2010-2011. 
 

 

9. Godtgjøring for praksisopplæringen og refusjon av utgifter 
 

9.1 Praksislærerfunksjonen i allmennlærer- og bachelorutdanningene 
 

 Hel funksjon danner utgangspunkt for utregning av delfunksjoner. Delfunksjoner, 
med forholdsvis justering av godtgjøringen, benyttes etter nærmere avtale med den 
enkelte skole, jfr. årlige vedlegg til partnerskoleavtalene. Praksislærerfunksjonene 
er i all hovedsak delfunksjoner. 
 

 Praksislærere ved skoler som ikke har praksisskolekontrakt gis timebetaling. 
Timebetalingen tar utgangspunkt veiledningsomfanget i praksislærerfunksjonen. 
Timesatsen er kr. 270,- for praksislærere i mindre enn 100 % lærerstilling og kr. 
405,- for praksislærere i 100 % lærerstilling. 

 
 
9.2 Praksislærerfunksjonen i grunnskolelærerutdanningene 

 

 Utgangspunktet for beregningen er 100 % praksislærerfunksjon som i punkt 9.1. 
Skolenes praksislæreromfang følger modellen. Her eksemplifisert ved utregning av 
praksislærerfunksjon og godtgjøring for én student i 33 dager (1.studieår). 
 

Funksjons-
størrelse 

Antall 
studenter 

Antall 
praksis-
dager 

Reduksjon i 
undervisningsramme / 

Refusjon av lønn 

Funksjonsgodtgjøring 

øvingslærer-
funksjon 

15 sp 
veil.ped 

30 sp 
veil.ped 

60sp 
veil.ped 

koordi-
nering 

100 % 4 35 8,33 % 11000 3200 6400 9600 2000 

Funksjons-
størrelse 

pr. dag pr. 
student 

Antall 
studenter 

Antall 
praksis-
dager 

Funksjons-
størrelse pr. 

år 

Reduksjon i 
undervisnings-

ramme / 
Refusjon av 

lønn 

Funksjonsgodtgjøring 

øvingslærer-
funksjon 

15 sp 
veil.ped 

30 sp 
veil.ped 

60sp 
veil.ped 

koordi-
nering 

0,71 % 4 35 100 % 8,33 % 11000 3200 6400 9600 2000 

                    

0,71 % 1 33 23 % 1,95 % 2577 750 1500 2249 469 
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 Arbeidet med en studentgruppe vil vanligvis være delt mellom flere praksislærere. 
Reduksjon i undervisning og utbetaling av godtgjøring beregnes forholdsvis etter 
arbeidsoppgaver. 

 
 
9.3 Skoleledelsen 
 
Praksisskolen disponerer kr. 12 000,- som rektor skal bruke til kompensasjon for 
ekstraarbeid i forbindelse med kontakt med høgskolen, organisering av 
praksisopplæring ved skolen og informasjon til studentene om skolen. Rektor kan 
delegere deler av dette ansvaret og godtgjøringen fordeles da forholdsmessig. 
 
 
9.4 Refusjon av praksisutgifter 
 
Betingelsene for ressursbruk fastsettes i partnerskoleavtalene. Praksisomfang 
fastsettes i årlige kontraktsvedlegg og ressursbruk skal alltid avtales med høgskolen i 
forkant. 
 
Skolene sender refusjonskrav til høgskolen to ganger pr. år, innen 1. november og 1. 
juni. Eier utarbeider nærmere retningslinjer for refusjonskrav og informerer 
partnerskolene om disse. 
 
Høgskolen utbetaler godtgjøring direkte til praksislærerne som er tilsatt ved skoler som 
ikke har praksisskolekontrakt. 
 
9.4.1 Spesifisering av refusjonsgrunnlaget for partnerskoler: 
- Stillingsprosent avsatt til frikjøp av praksislærer for å utføre arbeidsoppgaver i 

tilknytning til praksisopplæring refunderes etter praksislærers grunnlønn, inkludert 
feriepenger og arbeidsgiveravgift etter gjeldende satser. Arbeidsgivers andel til 
statens pensjonskasse refunderes ikke.  

- Overtidsgodtgjøring til praksislærere og andre lærere som får merarbeid i 
forbindelse med praksis. Overtidssats beregnet ut fra årsverk på 1850 timer. 

- Godtgjøring for praksislærerfunksjon, teamkoordinering og veiledningspedagogikk 
- Beløp til disposisjon for rektor 
- Dokumenterte reiseutgifter i forbindelse med møter på høgskolen 

 
Delfunksjoner refunderes forholdsmessig. 
 
 
 
 
 

 
 
Dato       Dato 
Høgskolen i Bergen,     x kommune 
 
 
 
         
Asle Holthe      navn 
dekan       tittel 


