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Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom 

Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Fakultet for 

lærerutdanning, kultur og idrett og (barnehagenavn) 
1. Innledning 

Denne kontrakten bygger på samarbeidsavtalen mellom barnehageeier og Høgskulen på 

Vestlandet. Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett og praksisbarnehagen forplikter seg til å 

gi praksisopplæring i samsvar med samarbeidsavtalen. 

Denne kontrakten forplikter Høgskulen på Vestlandet og praksisbarnehagen til et 4-årig 

samarbeid, og det utarbeides årlige kontraktsvedlegg som definerer praksisomfanget.  

1. Arbeidsfordeling 

1.1. Barnehageledelsen: 

- har et overordnet ansvar for at praksisopplæringen i barnehagen holder god kvalitet og 

fungerer i tråd med regelverk og avtaler 

- velger hvem av de pedagogisk ansatte som skal veilede studenter hvert enkelt studieår 

- legger til rette for at praksislærerne har eller skaffer seg foreskrevet kompetanse 

- sørger for at praksislærernes arbeidsoppgaver er tilrettelagt for praksisfunksjonen 

- sørger for kvalifisert vikar for praksislærere 

- setter av tid til samtale med studentene for å sikre at studentene får kjennskap til ulike sider 

ved barnehagens virksomhet 

- sørger for utbetaling av godtgjøring og lønn til praksislærere og andre 

førskolelærere/barnehagelærere som utfører ekstraarbeid i forbindelse med praksisopplæring 

- sender krav om refusjon av utgifter i forbindelse med praksisopplæring 

- legger til rette for samarbeid om kompetanseutvikling, herunder utvikling av 

veilederkompetanse hos praksislærerne 

- informerer høgskolen om personalmessige forhold og endringer som gjelder praksislærere 

- legger til rette for samarbeid med høgskolen og studenter også utenom praksisperiode 

2.2. Praksislærer: 

- deltar på praksisforberedende møter på høgskolen 

- utarbeider plan for aktiviteter og veiledning i samarbeid med student: Plan for læring i praksis 

- veileder og følger opp student/er i praksis  

- har kontakt med profesjonsveileder og praksiskoordinator 

- deltar i barnehagens praksisteam 

- tar kontakt med høgskolen dersom det oppstår situasjoner som krever utvidet veiledning 

2.3. Høgskulen på Vestlandet 

Høgskolen har ansvar for å gi studentene solid faglig og didaktisk bakgrunn og sørge for nært 

samspill med profesjonsfeltet: 
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2.3.1 Profesjonsveileder  

Profesjonsveileder er en faglærer ved høgskolen som har et spesielt ansvar for at studentene får 

erfare praksisopplæringen som en helhet sammen med studiene på høgskolen. 

Profesjonsveileder: 

- samarbeider tett med praksislærer i praksisbarnehagen om veiledning og vurdering av 

studentene  

- holder kontakt med praksisbarnehagene for å utvikle samarbeid og god kommunikasjon om 

praksisopplæringen  

- er kontaktperson for praksislærer og student, og følger opp studentene, særlig i forbindelse 

med praksis.  

- er kontaktperson mot praksisadministrasjonen og programansvarlige ved HVL.  

2.3.2 Faglærer  

Faglærer er ekspert i akademiske fagdisipliner innen de enkelte kunnskapsområdene, dets 

problemstillinger og didaktikk. Faglærer: 

- legger til rette for at undervisningen i kunnskapsområdene er yrkes- og praksisrelevant. Deltar i 

deler av praksisopplæringen og relevante samarbeidsfora med praksis  

- deltar i veiledning og vurdering av studenter i praksis  

- sørger for at pedagogikk er integrert i alle kunnskapsområdene og har, i samarbeid med 

praksisfeltet, et særlig ansvar for å sikre helhet og progresjon i utdanningen.  

2.3.3 Programansvarlig  

Programansvarlig har faglig og administrativt ansvar for utdanningen og skal se til at regelverk og 

avtaler blir fulgt. Programansvarlig: 

- legger til rette for best mulig samarbeid mellom studieopplæringen og praksisopplæringen  

- holder kontakt med profesjonsveiledere og emneansvarlige og koordinerer deres arbeid  

2.3.4 Praksiskoordinator  

Praksiskoordinator organiserer og tilrettelegger praksis. Praksiskoordinator: 

- administrerer praksisopplæringen  

- informerer om praksisopplæringen i samarbeid med profesjonsveileder og emneansvarlige  

-skaffer og fordele praksisplasser  

- organiserer utsatt praksis ved gyldig fravær og ny praksis i forbindelse med ikke bestått praksis  

Det vises også til Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen, samt Forskrift om 

studier og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet. 

 

2. Praksisopplæring ved praksisbarnehagen 

Praksisopplæring reguleres av de til enhver tid gjeldende planer og retningslinjer for praksis, 

samt program-/studieplan og emneplaner. I tillegg vil barnehagens årsplan regulere 

praksisopplæringen i den enkelte barnehage. 
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2.1 Praksisomfang ved praksisbarnehagen 

Praksisomfanget ved barnehagen avtales for hvert enkelt barnehage-/studieår. Antall funksjoner 

og størrelsen på praksislærerfunksjonen vil normalt variere fra år til år. Barnehagen søker hvert 

år om antall praksisfunksjoner og justeringen av praksisomfanget iverksettes primært fra 1. 

august Ved behov for justeringer skal partene informere hverandre så tidlig som mulig. 

Oppsigelse eller utløp av praksisbarnehagekontrakt medfører at avtalen med praksislærer 

avsluttes. 

Barnehagens totale praksisomfang med fordeling av praksisfunksjoner følger i eget årlig 

kontraktsvedlegg. 

Ved Høgskulen på Vestlandet tilbys følgende praksisstudier i barnehage:  

- praksis for barnehagelærerstudenter ved 4 profiler, 3-årig 

- praksis for barnehagelærerstudenter ved deltidsutdanning, 4-årig  

- praksis i videreutdanninger (høgskolens eksternt finansierte virksomhet)  

- praksis i masterutdanning 

- ny og utsatt praksis i forbindelse med ikke bestått praksis og/eller sykdom 

- annen praksis etter nærmere avtale 

Etter avtale mellom praksisbarnehage og høgskole kan ressursfordelingen mellom praksislærerne 

ved praksisbarnehagen omdisponeres i løpet av året. Ved arbeidsoppgaver og veiledning ut over 

ordinær praksis avtales ekstra godtgjøring i forkant. 

2.2 Valg av praksislærer 

Barnehageledelsen velger hvem i personalet som skal være praksislærer det enkelte år. På 

bakgrunn av ønsker fra barnehagelærerne avgjør styrer/daglig leder hvem det skal søkes 

praksisfunksjoner til. Styrer/daglig leder sender samlet søknad om praksisfunksjoner til 

Høgskulen på Vestlandet. Søknadsskjema blir sendt ut elektronisk i løpet av vårsemesteret. 

Krav til praksislærere:  

- førskole/barnehagelærerutdanning 

- minimum 3 års erfaring som pedagogisk leder eller barnehagelærer 2 

- ved praksis i fagfordypninger (3. studieår) – aktuell fagkompetanse 

Krav til praksislærere kan fravikes i spesielle tilfeller etter anbefaling fra barnehageledelsen og i 

samråd med høgskolen. 

2.3 Praksislærers arbeidsoppgaver 

Praksislærer som veileder 1 student setter av følgende timeomfang: 

- Veiledning: 1,5 time per uke; for- og etterarbeid: 1,5 time per uke; møtetid på høgskolen: 2 

timer per uke. 
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Praksislærer som veileder 2 studenter fra samme klasse setter av følgende timeomfang: 

-Veiledning: 3 timer per uke; for- og etterarbeid: 2,5 timer per uke; møtetid på høgskolen: 2 

timer per uke 

 

Barnehageledelsen avgjør i samråd med tillitsvalgte om tid til veiledning og for- og etterarbeid 

skal gjøres innenfor eller utenfor praksislærers ordinære arbeidstid. Øvingslæreravtalens 

intensjon er at alt merarbeid skal gjøres innenfor ordinær arbeidstid og at barnehageledelsen 

setter inn vikar når barnehagelærer utfører arbeidsoppgaver knyttet til praksisfunksjonen. 

Dersom dette ikke er mulig kan merarbeid utføres utenom arbeidstid og enten avspaseres eller 

betales ut i direkte timelønn. 

2.4 Bruk av annet pedagogisk personale ved praksisbarnehagen 

I tillegg til definerte praksislærerfunksjoner kan annet personale også blir involvert i 

praksisopplæringen ved: 

- behov for opplæring i og orientering om barnehagens støttefunksjoner, administrasjon og 

andre forhold som ikke inngår i praksislærers arbeidsoppgaver i barnehagen 

- møtevirksomhet på team som følge av eller som del av praksisopplæringen 

- utsatt og ny praksis etter sykdom/gyldig fravær eller ikke bestått praksis  

- ekstra, veiledet praksis ved særskilt skikkethetsvurdering 

3. Godtgjøring 

Høgskolen utbetaler godtgjøring til praksislærer, timeressurs (avsatt tid til veiledning, 

for/etterarbeid og møtevirksomhet), godtgjøring for videreutdanning i veiledning, godtgjøring til 

styrer og reiseutgifter. Utbetaling skal følge den sentralt fastsatte avtalen vedrørende 

øvingslærere i førskolelærerutdanningen gjeldende fra 1.8.2005. 

 

Godtgjøring til praksislærer som veileder 1 student:  kr 10.000,- (16 uker) 

Godtgjøring til praksislærer som veileder 2 studenter:  kr 17.200,- (16 uker) 

Avsatt tid til merarbeid m/1 student:   5 t/u i praksislærers timelønn  

Avsatt tid til merarbeid m/2 studenter:   7,5 t/u i praksislærers timelønn 

Godtgjøring til styrer:     kr 400,- per uke med studenter 

 

Praksislærere med videreutdanning i veiledning godtgjøres årlig med kr 1.000,- (15 sp) og kr 

2.000 (30 sp). Dersom praksislærer er usikker på om hans/hennes veiledningskompetanse gir rett 

til godtgjøring, sendes dokumentasjon til høgskolen for vurdering. Veiledningskompetansen må 

være studiepoenggivende for at kompetansen skal utløse godtgjøring. 

 

Reiseutgifter til møter/kurs leveres på reiseregning til styrer som fører opp reiseutgiftene på 

refusjonsskjemaet. 

For praksislærere med praksisfunksjoner under 16 uker utbetales forholdsmessig godtgjøring 

basert på faktisk antall uker med studenter. 
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Dersom praksislærer tar på seg praksisopplæring i mer enn 16 uker, får denne en godtgjøring på 

kr 650,- per uke under forutsetning av at arbeidet kan utføres innenfor ordinær arbeidstid. Hvis 

dette ikke lar seg gjøre, dekker høgskolen kostnaden ved det nødvendige, og på forhånd avtalte 

antall overtidstimer. 

4. Retningslinjer ved personalendringer 

Ved sykdom, permisjon, oppsigelse eller andre endringer av arbeidssituasjon for praksislærer, er 

barnehageledelsen i samarbeid med høgskolen ansvarlig for at det iverksettes tiltak som 

medfører at praksisopplæringen kan gjennomføres som avtalt. Primært iverksettes tiltak ved den 

enkelte barnehage. Barnehageledelsen informerer høgskolen om endringene. 

 

5. Refusjon 

Høgskolen refunderer utgifter barnehagen har i forbindelse med praksisopplæring etter oversikt 

gitt i punkt 2.3 og 3. Barnehageledelsen sender inn refusjonskrav 2 ganger årlig. Frist for 

innsending er 1. november og 1. juni.  

Høgskolen kontrollerer og godkjenner barnehagens refusjonskrav og gir tilbakemelding til 

barnehagen slik at styrer/daglig leder kan sende faktura på totalbeløpet.  

Barnehageledelsen i samråd med barnehageeier sørger for at praksislærere, barnehageledelse og 

evt. annet personalet får utbetalt sin godtgjøring. 

 

6. Gjensidig informasjonsplikt og justering av kontrakt 

Partene skal holde hverandre gjensidig informert så tidlig som mulig om planer og tiltak som kan 

påvirke omfanget av partenes plikter. Ved behov for vesentlige justeringer av kontraktens 

innhold og omfang skal dette varsles med minst 3 mnd. frist. 

 

7. Varighet og oppsigelse 

Kontrakten gjelder for 4 år, i tidsrommet 1.8.2018 – 31.7.2022. Kontrakten kan sies opp av begge 

parter med 3 mnd. oppsigelsesfrist.         

 

Bergen, (dato) 

Asle Holthe 

dekan  

Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur.     

 

    

_____________________________________________________________ 

Dato og signatur styrer/daglig leder    

(Barnehagenavn)  

             


