Praktik-INFO, december 2018
Kære Praktikansvarlige!
Nu nærmer julen sig med raske skridt, og det er tid at sende dig en hilsen.

Lidt fra året, der gik
For os har det været et år med flere store forandringer – ikke mindst fusionen mellem Metropol og UCC til
Københavns professionshøjskole – KP
Læreruddannelsen er blevet evalueret, og flere af jer har bidraget i denne proces. Stor tak for det.
Evalueringen har været delt i tre faser, og resultaterne er nu offentliggjort. Der har ikke været den store
presse omkring den, men vigtigt for os i vores samarbejde har været tilbagemeldingen om, at de
studerende er dygtige fagligt, men ikke bliver kompetente nok i relationsarbejdet og til at varetage
forældresamarbejde og andre læreropgaver. Vi afventer ministeriet i forhold til eventuelt nationalt udspil
til ændringer i læreruddannelsen. På Praktiktemadagen i efteråret havde vi forældresamarbejdet på som
tema, og garvede praktiklærere og praktikkoordinatorer fra en del skoler kom med ideer, så vi nu har et
inspirationsmateriale til alle skoler. Det finder I på praktikhjemmesidesitet her: https://ucc.dk/laerer/omuddannelsen/praktik/info-om-praktik/om-faget-praktik/andre-laereropgaver-i-praktikken
Praktik i foråret
Der er både praktik på PR1, PR2 og PR3 til foråret. PR1 er for vores vinteroptag.
Det er meget vigtigt for samarbejdet mellem praktiklærer og UC-praktikunderviseren, at de kan se
hinandens navne i Praktikportalen. Husk derfor at tilknytte praktiklærerne til praktikgrupperne.
Her er timefagfordelingen for foråret netop afsluttet, og vi kan derfor tilknytte UC-praktikunderviserne.
Praktiktemadage i foråret
Der er to praktiktemadage i foråret – en målrettet PR2 og en målrettet PR3.
De praktiklærere, der skal have studerende i PR1 for vores vinteroptag 2018 kan med fordel deltage i
programmet den 29. januar, da det generelle program også vil være dækkende for PR1.
Vi starter dagen fælles, hvorefter deltagerne deler sig i to forskellige programmer – et for nye praktiklærere
+ dem, der ønsker en genopfriskning og ét for garvede praktiklærere og praktikkoordinatorer. Dagen
afsluttes med samarbejdsmøde for praktiklærere og de UC-undervisere, som de skal samarbejde med.
Læs mere og se program her: https://ucc.dk/laerer/om-uddannelsen/praktik/info-om-praktik/ompraktikskoler/kompetenceudvikling
PR3: Link til tilmelding til den 29. januar: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=EN1W31PY16CN
-

Frist for tilmelding: 21. januar

Praktiklærerforeningens forårskursus
Som I kan se her, er det nu muligt via en besked sendt fra praktikportalen at vedhæfte en fil. I får vedhæftet
filen om det forårskursus, som praktiklærerforeningen inviterer til. Tilmeldingsblanket kan I finde under
Praktikrelevante dokumenter på Praktikportalen.

Møder om praksissamarbejde på 1. årgang
I januar er der placeret møder om praksissamarbejde på følgende tidspunkter:
For jer, der har haft studerende i praksissamarbejde i efteråret 2018 fra vores sommeroptag, er der møde
om forårets praksissamarbejde onsdag den 30.januar kl. 13:00-15:00 – der vil blive sendt en indkaldelse ud
i starten af januar.
For jer, der skal modtage vores spritnye vinteroptag 2019 og deltage som gæstelærere i løbet af foråret, er
der møde onsdag den 30.januar kl.15:00-17:00 – der vil blive sendt en indkaldelse ud i starten af januar.
Ændringer i praktikteamet
Praktikteamet bliver fra januar suppleret med en ny praktikkoordinator – Pouline Mouritzen, som overtager
praksissamarbejdet og PR1 fra Britta Kornholt. Britta fortsætter med at have ansvar for praktik i udlandet.
Fra 1. januar skal Tine Sofie være praktikleder for begge læreruddannelsesafdelinger i KP, så der vil komme
lidt justeringer i ansvarsområderne, og I vil senere blive informeret herom.

Tak for godt samarbejde, en særlig hilsen fra Britta.
Da jeg har fået nye - og også spændende opgaver i KP - vil jeg lige benytte mig af muligheden for at sige jer
alle tak for et godt samarbejde igennem snart mange år! Det har været en fornøjelse at arbejde med jer, og
I har virkelig lært mig meget om den praksis, vi uddanner vores studerende til at begå sig i. Håber I altid vil
være engagerede som meduddannere af lærere til den danske grundskole.
Jeg skal i stedet arbejde på et projekt om Playful Learning, kreativ og kritisk tænkning samt fortsætte mit
engagement i Future Classroom Teacher Education og arbejdet med teknologiforståelse. Så måske krydses
vore veje via disse projekter.

Vi vil fra praktikteamet på læreruddannelsen Campus Carlsberg sige stor tak for samarbejdet i år, og vi ser
frem til at fortsætte det i det nye år.

Så er der tilbage at ønske alle en
*Rigtig glædelig Jul* og *Godt Nytår *

Maibritt, Natascha, Britta, Pouline, Allan & Tine Sofie

