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Fusionens betydning for planlægning af praktik i 2019-2020
I øjeblikket er vi i fuld gang med at planlægge praktikken for studieåret 2019/2020. Det er en
spændende tid, hvor fusionen mellem læreruddannelsen på Carlsberg og læreruddannelsen
Frederiksberg sætter sit præg på de sædvanlige procedurer og kadencer omkring praktikken.
Mange ting skal sammentænkes i den nye Københavns Professionshøjskole (KP). Fælles
strategiplaner, fælles strukturmodeller for uddannelsen, fælles studieordninger også for praktikken,
placeringer af praktikperioderne etc. 
Fusionen til Københavns Professionshøjskole betyder således, at de forskellige udmeldinger til jer
skoler omkring praktikken 2019/2020 kommer lidt senere end sædvanlig, mest af alt for at sikre os at
vi ikke melder noget forkert ud for tidligt. Det betyder eksempelvis, at nedenstående kommer lidt
senere:
1. Skolemødet. Et møde, hvor I bl.a. bliver præsenteret for praktikken 2019/2020
2. Praktikpladsskemaer, hvor I tilbyder pladser til de forskellige praktikperioder
3. Offentliggørelsen af fordelingen af de studerende
Præcis, hvornår de forskellige ting, ved vi endnu ikke, men vores hensigt er, at det sker i april og maj
måned. Datoer for praktikperioder i 19-20 kommer i selvstændig udsendelse meget snart.

Reminder vedr. praktikafregning for efteråret 2018
Vi har modtaget en del fakturaer fra jer vedr. efterårets praktik. De der mangler at sende fakturaer
får hermed en venlig reminder, så I kan få jeres penge.
Det er fortsat muligt at tilmelde praktiklærere til Praktiktemadag
Den 5. marts om PR2: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=MXUHFXRD3JC2
Vedr. PR2: HUSK at tilføje de konkrete praktiklærere på grupperne i Praktikportalen, så vores
undervisere kan kontakte dem.

Bemanding på praktikområdet
Praktikledelsen på Campus Carlsberg nu består af:
Tine Sofie Højrup (Praktikleder), Allan Mølgaard (Praktikkoordinator) og Oluf Lind-Hansen
(praktikkoordinator)
Maibritt Espersen (studieadministrativ koordinator for PR1 & PR3) og Natascha Lindegaard
(studieadministrativ koordinator vedr. Praksissamarbejde & PR2)
Alle henvendelser vedrørende praktik foregår stadig via vores fælles praktikmail praktik@kp.dk
Maibritt, Natascha, Oluf, Allan og Tine Sofie

