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Kontrakt om 

praksisopplæring i lærerutdanning 

mellom 

Høgskolen på Vestlandet 

Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, studiested Bergen 

og 

? skole 

(eier: ? kommune) 

 
 

 

 

1. Innledning 
 
Kontrakten bygger på partnerskapsavtalen mellom høgskolen og skoleeier. Avdeling 
for lærerutdanning og praksisskolen forplikter seg til å gi praksisopplæring i samsvar 
med kontrakten, partnerskapsavtalen og planer for praksis i de enkelte utdanningene. 
 
Hovedformålet med avtalen er å sikre god praksisopplæring, men samarbeid på andre 
områder er også ønskelig, f.eks. innenfor undervisning, etter- og videreutdanning og 
forsknings- og utviklingsarbeid. 
 
På en praksisskole er hele skolen opplæringsarena for studentene. Det innebærer at 
alle lærere ved skolen kjenner ansvar for og kan bli involvert i praksisopplæringen. 

 
 
 

2. Ansvarsfordeling 
 

Ansvarsfordelingen mellom praksisskolen og høgskolen er nærmere beskrevet i 
partnerskapsavtalen mellom høgskolen og skoleeier. 

 
 
 

3. Organisering av praksisopplæringen 
 
Praksisskolen og høgskolen avtaler praksisomfanget ved skolen for hvert studie- / 
skoleår. Det vil normalt være behov for justeringer fra år til år på grunn av varierende 
studietilbud, studenttall og forhold på praksisskolen. Ved behov for justeringer skal 
partene informere hverandre så tidlig som mulig. Justeringen av praksisomfanget 
iverksettes normalt fra 1. august.  
 
I februar hvert år melder høgskolen sitt studietilbud og behov for praksisplasser til 
skolene. Praksisskolen svarer med å melde inn til høgskolen hvilke utdanninger og 
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fagområder de kan ta imot studenter fra. Ledelsen ved praksisskolene har et særlig 
ansvar for å sikre et tilstrekkelig antall praksisplasser. Høgskolen og praksisskolen 
utarbeider et årlig kontraktsvedlegg som beskriver praksisomfanget på skolen og 
praksislærerfunksjonene for kommende skole- /studieåret. 
 
Dersom det er behov for endringer, kan ressursfordelingen mellom praksislærerne 
omdisponeres i løpet av skole-/studieåret. Skolen melder inn endringer til høgskolen. 
 
Praksissamarbeidet kan omfatte grunnskolelærerutdanninger, bachelorutdanninger, 
praktisk-pedagogisk utdanning, masterutdanninger og videreutdanninger. 
 
Når studenter har behov for utsatt praksis på grunn av sykdomsfravær o.l., avtaler 
skoleledelsen og høgskolen til vanlig utsatt praksis med de praksislærere som har hatt 
studentene i ordinær praksis. 

 
Ved arbeidsoppgaver og veiledning ut over ordinær praksisopplæring kan høgskolen 
og praksisskolen avtale ekstra ressurs til dette. 
 

 
 
3.1. Praksislærere 
 

En praksislærer skal ha lærerutdanning og minimum tre års relevant erfaring som 
lærer etter fullført utdanning. I tillegg må praksislærer ha formell kompetanse i de 
fag han eller hun skal veilede studenter i. Lærerstillingen skal være forenlig med og 
tilrettelagt for praksislærerarbeid. 
 
Forskrift for grunnskolelærerutdanning krever at praksislærerne har 
veilederutdanning på minimum 15 studiepoeng eller forplikter seg til å ta slik 
utdanning. Høgskolen og samarbeidspartene i skoler og kommuner arbeider for å 
øke andelen praksislærere med veilederutdanning. 
 
Etter anbefaling fra skoleledelsen kan kravene til praksislærer fravikes i spesielle 
tilfeller, men det skal kun skje i nær dialog med høgskolen. 
 
Skoleledelsen utarbeider en oversikt over aktuelle praksislærere på skolen. 
Oversikten skal inneholde informasjon om lærernes utdanning og erfaring som 
lærere. 
 
Når høgskolen og skoleledelsen utarbeider det årlige kontraktsvedlegget foreslår 
skoleledelsen hvem som skal ha praksislærerfunksjon det enkelte skoleår.  
En representant fra høgskolen og en tillitsvalgt skal gis anledning til å vurdere 
skoleledelsens forslag. Partene skal godkjenne valg av praksislærere, jfr.”Avtale 
om arbeidsvilkår for øvingslærere”. Ved uenighet holder partene eget møte. 
 
Skoleledelsen inngår formell, skriftlig avtale med praksislærer etter fastsatt mal. En 
avtale om praksislærerfunksjon varer normalt i ett år, med én måneds oppsigelse. 
Avtalen med praksislærer avsluttes når praksisskolekontrakten går ut. 
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3.2. Praksislærers arbeidsoppgaver 
 

Skole og praksislærere disponerer avsatt tid til praksisarbeid etter fordelingsnøkkel 
som vist i partnerskapsavtalen mellom høgskolen og skoleeier. Skoleledelsen 
benytter det årlige kontraktsvedlegget som grunnlag for individuelle avtaler med  
praksislærerne. De individuelle avtalene skal vise hvilke arbeidsoppgaver den 
enkelte praksislærer skal ha. 
 
Etter nærmere avtale mellom høgskolen og praksisskolen kan arbeidsoppgavene til 
praksislærer endres i løpet av skole-/studieåret. Partene kan også avtale at deler 
av avsatt tid brukes til andre arbeidsoppgaver, f.eks. kursing av praksislærere, 
utvalgsarbeid og undervisning ved høgskolen. Etter nærmere avtale kan 
overtidsbetaling være aktuelt i forbindelse med andre arbeidsoppgaver. 
 

 
 
3.3. Bruk av annet personale ved praksisskolen 
 

I tillegg til definerte praksislærerfunksjoner kan andre ansatte på skolen bli involvert 
i praksisopplæringen. Dette kan blant annet være aktuelt ved 
 
- undervisningspraksis og veiledning i fag praksislærerne ikke underviser i 
- møter, samtaler og veiledning som følge av praksisopplæring på teamet 
- observasjon av andre klasser og undervisningssituasjoner 
- opplæring i og orientering om skolens støttefunksjoner, administrasjon og andre 

forhold som ikke inngår i praksislærers arbeidsoppgaver ved skolen 
- alternativ praksis som f.eks. skoledeltakelse, skoleovertakelse og 

trinnovertakelse 
 
Dersom praksisaktiviteten medfører merarbeid for andre lærere, skal deler av tildelt 
praksisressurs benyttes til å godtgjøre dem. I enkelte tilfeller kan skolen i tillegg 
gjøre nærmere avtale med høgskolen om ekstra kompensasjon. Skolen må gjøre 
slik avtale i forkant. 
 
 

 
3.4. Retningslinjer ved personalendringer 

 
Ved sykdom, permisjon, oppsigelse eller andre endringer av arbeidssituasjonen for 
praksislærere er skoleledelsen ansvarlig for å iverksette tiltak som medfører at 
praksisopplæringen kan gjennomføres som avtalt. Skoleledelsen informerer 
høgskolen om endringene. 

 
 

4. Godtgjøring 
 

Avsetning av tid til de ulike oppgavene og beregning av godtgjøring for praksislærere, 
skoleledere og annet personale skal følge den lokale partnerskapsavtalen med 
skoleeier. 
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Rektor kan delegere deler av ansvaret og koordineringsarbeidet i forbindelse med 
praksisopplæringen.  
 
Skoleledelsen sørger for at praksislærere, skoleledere og annet personale får utbetalt 
godtgjøring.   

 
 

5. Refusjon 
 

Grunnlaget for refusjon er nærmere angitt i partnerskapsavtalen mellom høgskolen og 
skoleeier. 

 
Etter nærmere retningslinjer fra skoleeier sender skoleledelsen eller skoleeier 
refusjonskrav til Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. For praksisutgifter i 
høstsemesteret leveres krav innen 1. november og for vårsemesteret innen 1. juni. 
Høgskolen refunderer utgiftene til skolen. 

 
 

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 skal dette varsles med minst 3 måneders 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 mndrs. oppsigelsesfrist.  

 
 
 
 
 
For Høgskolen på Vestlandet, fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett 

Dato:   dekan Asle Holthe              

Avtalen er elektronisk godkjent ved HVL og har derfor ingen signatur. 

 

For ? skole 

Dato:    

rektor navn 


