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1. Varighet 

Avtalen varer i seks år, fra 1.8.2013 – 31.7.2019. 

Behov for eventuelle justeringer blir vurdert årlig, og hver av partene kan si opp avtalen med 

seks måneders varsel. 

 

Partene skal så tidlig som mulig informere hverandre om planer og tiltak som kan påvirke 

omfanget av samarbeidet, slik at endringer kan planlegges og gjennomføres i forsvarlige 

former. Dersom det oppstår tvil om tolkning av avtalen møtes partene til forhandlinger for å 

finne løsning. Det samme gjelder ved endring i faktiske forutsetninger.  

 

Avtalen forutsetter at det til vanlig også inngås avtale mellom høgskolen og den enkelte 

barnehage basert på gjeldende samarbeidsavtale. Oppsigelse av samarbeidsavtalen vil 

automatisk også gjelde avtaler med barnehagene under den aktuelle barnehageeier fra 

samme tid som for samarbeidsavtalen. Barnehageavtaler kan sies opp særskilt med tre 

måneders gjensidig varsel. 

 

2. Formål 

Partene skal i samarbeid legge til rette slik at praksistudiet for studenter i lærerutdanning 

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 i barnehagen. Studentene må sikres en variert praksis i tråd med 

utdanningen de går på og de emner de tar.  

 

Samarbeidet mellom høgskolen og barnehagene skal bidra til gjensidig læring og utvikling. 

Etter nærmere avtale med den enkelte barnehage kan det være aktuelt med samarbeid om 

f.eks. undervisning, etter- og videreutdanning, forskning og utvikling og praksisstudier for 

innreisende studenter.  

 

3. Rammer 

Partene forplikter seg til å gi studentene opplæring i samsvar med rammer og retningslinjer 

fastsatt i: 

- Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning 

- Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning 

- Rammeplan for førskolelærerutdanning 

- Lov om universiteter og høyskoler (2005) 

- Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 

- gjeldende studieplaner, programplaner, emneplaner og plan for praksis for 

førskolelærerutdanning. 

Det forutsettes at samarbeidsavtalen og avtalen med barnehagene er i samsvar med «Avtale 

vedrørende øvingslærere i førskolelærerutdanningen» (2005). 

 



Samarbeidsavtale om praksisopplæring i 
lærerutdanning/barnehage mellom Høgskolen i Bergen og  x eier 

Saksnr: 2013/2531 
 

 
 

2 

4. Barnehageeiers og praksisbarnehagens ansvar 

4.1. Barnehageeier 

- har arbeidsgiveransvar for praksislærerne 

- skal legge til rette for at formålet med samarbeidsavtalen kan realiseres 

- skal bidra til at høgskolens behov for praksisplasser dekkes 

- skal legge til rette for samarbeid mellom høgskolen og barnehagene om 

kompetanseutvikling, herunder utvikling av veilederkompetanse hos praksislærerne  

- bistår høgskolen i valg av praksisbarnehager 

- utbetaler godtgjøring og lønn til praksislærere, styrer/daglig leder og andre 

førskolelærere som utfører ekstraarbeid i forbindelse med praksisopplæring 

- koordinerer økonomiske forhold og refusjonskrav mellom høgskolen og barnehagene 

 

4.2. Barnehageledelsen 

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

fungerer i tråd med regelverk og avtaler 

- gjennomfører intern utlysing av ledige praksislærerfunksjoner i samsvar med avtale 

- 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 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 

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 

- sørger for samarbeid med høgskolen og studenter også utenom praksisperioder 

 

4.3. Praksislærers ansvar og oppgaver 

Praksislærernes ansvar og arbeidsoppgaver er nærmere beskrevet i kontrakt om 

praksisopplæring i barnehagen. 

4.4. Organisering av praksisopplæringen ved den enkelte barnehage 

Bergen kommune har i samarbeid med Høgskolen i Bergen utarbeidet Plan for læring i praksis. 

Den enkelte barnehage er forpliktet til å bruke verktøyet i planlegging av den enkelte 

praksisperiode. Egne retningslinjer samt planverktøyet sendes ut til de kommunale barnehagene 

ved studiestart. 
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Rammene for organisering av praksisopplæringen er nærmere beskrevet i kontrakt om 

praksisopplæring i barnehagen og i de ulike planene tilknyttet den enkelte utdanning. 

 

4.5. Tidsbruk og godtgjøring i praksisopplæringen 

Praksislærerfunksjonen reguleres av  

Avtale vedrørende øvingslærere i førskolelærerutdanningen (2005)  

og  

Retningslinjer for avtale mellom lærerutdanningsinstitusjon og kommune/barnehageeier om 

praksisopplæring i førskolelærerutdanningen (2005).  

 

Hel funksjon som praksislærer innebærer: 

- veiledning av en eller to studenter i 16 uker. Arbeidet kan spres utover året 

- praksislærerfunksjonen godtgjøres med kr 10.000,- for en student og kr 17.200,- for to 

studenter 

- det avsettes en timeressurs på 80 timer per år for en student og 120 timer per år for to 

studenter. Timeressursen skal brukes for å frikjøpe praksislærer og fordeles på 

forberedelse av praksisperioden, veiledning, vurdering, etterarbeid, faglig oppdatering og 

kontakt med høgskolen. Av disse timene disponerer høgskolen 32 timer til 

kompetanseheving og møtevirksomhet. Med 1 student blir timeressursen fordelt som 

følgende: 24 timer brukes til planlagt veiledning og 24 timer settes av til for-/etterarbeid. 

Med to studenter blir timeressursen fordelt som følgende: 48 timer til planlagt 

veiledning og 40 timer til for-/etterarbeid 

- praksislærere med videreutdanning i veiledning godtgjøres årlig med kr 1.000,- for 15 sp 

og kr 2.000 med 30 sp 

Praksislærere vil til vanlig utføre praksisarbeid som tilsvarer del av hel praksislærerfunksjon. 

Timeressurs og godtgjøring for praksislærer justeres da forholdsmessig etter antall uker med 

student/er. Størrelse på den enkelte praksislærers funksjon avtales i årlige kontraktsvedlegg 

med den enkelte praksisbarnehage. Høgskolen i Bergen tar utgangspunkt i 1/16 av hel 

funksjon og utbetaler praksislærergodtgjøring på kr 625 per uke for en student. Timeressurs 

per uke er satt til 1,5 timer veiledning, 1,5 timer for-/etterarbeid, 2 timer til 

kompetanseheving/møtevirksomhet. Dersom praksislærer veileder 2 studenter blir 

godtgjøring på kr 1.075 per uke. Timeressurs per uke er satt til 3 timer veiledning, 2,5 timer 

for-/etterarbeid og 2 timer til kompetanseheving/møtevirksomhet. 

 

 

 

 

5. Høgskolen i Bergens ansvar 
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5.1. Avdelingsledelsen 

- har overordnet faglig ansvar for praksisopplæringen 

- utarbeider programplan for utdanningene, herunder også emneplaner for praksis 

- inngår avtale med praksisbarnehagene i samsvar med gjeldende samarbeidsavtale 

- inngår forenklet avtale med barnehageledelse eller praksislærere om praksisopplæring 

av mindre omfang 

- skal legge til rette for samarbeid om kompetanseutvikling, herunder videreutdanning i 

veiledningspedagogikk for praksislærere 

- refunderer barnehageeiers/barnehagens merkostnader ved praksisopplæring i samsvar 

med avtale inngått ved den enkelte barnehage 

- utbetaler godtgjøring til praksislærere ved barnehager som ikke har avtale om å være 

praksisbarnehage 

- legge til rette for samarbeid med praksisbarnehagene også utenom praksisperioden 

 

5.2. Praksisadministrasjonen 

- beregner og melder behov for praksisplasser til eksisterende samarbeidsparter 

- utlyser ledige praksisavtaler og gjennomgår innkomne søknader 

- informerer barnehageledelsen om rammer for praksisopplæring 

- sikrer at alle studenter som skal i praksis i barnehager er kjent med regelverk og har 

levert inn gyldig politiattest 

- sikrer at alle studenter som skal i praksis i barnehager er kjent med regelverk og har 

signert taushetserklæring 

- koordinerer informasjon mellom praksislærere, faglærere og studenter 

- organiserer etterutdanningskurs og møtevirksomhet for praksislærerne 

 

5.3. Profesjonsveileders ansvar og oppgaver 

- er bindeleddet mellom høgskolen og den enkelte praksisbarnehage 

- skal delta i praksisteam  

- følger opp studenter i praksis 

- skal ha oppfølgingssamtaler med praksislærer og studenter ved varsel om ikke bestått 

praksis 

 

6. Samarbeidsfora 

Samarbeidsutvalget for praksis i barnehagen 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 

praksisbarnehagene, barnehageeier og høgskolen. 

 

I aktuelle samarbeidsfora mellom høgskolen og praksisbarnehagene skal representanter for 

barnehageledelsen delta. Høgskolen og praksisbarnehagene har et felles ansvar for kvalitet og 

progresjon i praksisopplæringen. 
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Det skal holdes årlige møter mellom barnehageledelse og høgskole for å sikre en kontinuerlig 

drøfting av praksisrelaterte spørsmål, samordne informasjon og sikre at den gjensidige 

informasjonsplikten mellom barnehageeier og høgskolen blir ivaretatt. 

 

I tillegg skal det etableres tjenlige samarbeidsfora tilknyttet den enkelte utdanning.  

 

 

7. Gjensidig kompetanseutvikling 

Samarbeidet mellom høgskolen og barnehagene skal bidra til gjensidig læring og utvikling. 

Samarbeidet kan omfatte faglig etterutdanning, videreutdanning i veiledningspedagogikk, 

utveksling av personale, barnehageovertakelse, avdeling/baseovertakelse, samarbeid om 

forsknings- og utviklingsarbeid, barnehagen som forskningsarena m.m. Konkrete 

samarbeidsprosjekt og organisering avtales nærmere med den enkelte barnehage. Høgskolen og 

barnehageeier har et særskilt ansvar for å legge til rette for kompetanseheving og 

samarbeidsprosjekter. 

 

Studentene bør få adgang til barnehagene utenom ordinære praksisperioder for å gjennomføre 

observasjoner, samle stoff til prosjektoppgaver, gjennomføre opplegg knyttet til fag eller 

kunnskapsområder m.m. Det blir da ikke stilt krav til veiledning, og det blir ikke gitt økonomisk 

kompensasjon til barnehagen eller praksislærere. 

 

Barnehageledelsen, praksislærere og annet pedagogisk personale ved barnehagen kan 

engasjeres som forelesere ved Høgskolen i Bergen. Høgskolens personale kan også engasjeres 

som kursholdere i barnehagen. Dersom dette arbeidet ikke inngår direkte i vedkommendes 

definerte praksisarbeid, avtales ekstra godtgjøring. 

 

8. Evaluering av samarbeidsavtalen 

 Høgskolen tar initiativ til et møte for evaluering av samarbeidsavtalen våren 2014. 

 

9. Godtgjøring for praksisopplæringen og refusjon av utgifter 

Ressursbruk fastsettes i årlige kontraktsvedlegg og skal alltid avtales med høgskolen i 

forkant. 

Barnehagen sender refusjonskrav til høgskolen to ganger årlig, innen 1. november og 

1.mai. Eier utarbeider nærmere retningslinjer for refusjonskrav og informerer 

barnehagen om disse. 

 

 

Høgskolen utbetaler godtgjøring direkte til øvingslærere som er tilsatt ved barnehager 

som ikke har praksisbarnehagekontrakt. 
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9.1. Spesifisering av refusjonsgrunnlaget i praksisbarnehagene 

Høgskolen utbetaler godtgjøring av praksislærerfunksjon. Godtgjøringen er 
pensjonsgivende hvis dette er mulig i henhold til den pensjonsordningen som gjelder for 
barnehagens personale. Den enkelte barnehageeier må selv melde inn til Høgskolen og 
dokumentere at den pensjonsordningen barnehagen har ikke gjør det mulig å dekke 
pensjonsutgifter knyttet til praksisgodtgjøring. Hvis godtgjøringen ikke kan gjøres 
pensjonsgivende økes godtgjøringen med 10 %. 
 
Timeressurs avsatt til frikjøp av praksislærer for å utføre oppgaver tilknyttet 
praksislærerfunksjonen. Timene refunderes etter praksislærers ordinære timelønn. 
Arbeidsgivers andel til pensjon refunderes ikke.   
 
Godtgjøring for videreutdanning i veiledning for praksislærere.  
 
Godtgjøring til styrer i praksisbarnehagen. 
 
Delfunksjoner refunderes forholdsmessig. 
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