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Studerendes praktikskolefordeling og jeres ansigt ud mod de studerende og undervisere
Igen i år ønsker studerende på praktikniveau II og III, der skal i praktik i foråret 18, skoler i uge 37 – 38, og
I får besked ultimo september om udfaldet af den efterfølgende fordeling. PR2 og PR3 i foråret er en
blokpraktik.
Det er vigtigt, at de studerende kan læse om skolen på Praktikportalen i forbindelse med deres research
forud for skoleønskeprocessen. Derfor er det en god ide, at I tjekker, om der står det, I gerne vil profilere
jer på, i den lille omtaletekst på jeres stamdataside i Praktikportalen.
De studerende får også at vide af os, at de kan orientere sig i jeres uddannelsesplan. En del af jer har gemt
jeres opdateringer af uddannelsesplanerne under samme navn, som den I lavede i 2015. De studerende kan
dermed tro, at den ikke er opdateret siden da. Husk derfor også at tjekke at uddannelsesplanen ligger i den
rigtige udgave/med det rigtige filnavn. Hvis I har brug for det, kan I altid finde den nyeste skabelon til
uddannelsesplan på hjemmesidesitet https://ucc.dk/laerer/om-uddannelsen/praktik/info-om-praktik/ompraktikskoler/skolen-som-uddannelsessted-med
NB: vi kan ikke længere have studerende i praktik på skoler, som ikke har en godkendt uddannelsesplan.

Praktiktemadage
Praktiktemadagene er vores tilbud til alle, der er involveret i praktik. Den første er målrettet PR1. Skoler,
der har studerende på PR1 i dette skoleår (og ASTE PR3 i efteråret 2018) har fået tilmelding og program
direkte tilsendt. Praktiktemadagen for PR1 afholdes tirsdag den 25. september 2018.
Er der andre af jer, der ønsker at deltage, så finder I programmet på Praktikportalen og kan tilmelde jer på
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=RLUPLQTV963N
Nye praktikkoordinatorer kan kontakte os på tsh@kp.dk, så samler vi jer til en særlig workshop den 25.9.
De næste praktiktemadage afholdes som tidligere udmeldt på følgende tidspunkter:
PR2: uge 10:
tirsdag den 5. marts 2019, kl. 10.00 – 16.30
PR3: uge 5:
tirsdag den 29. januar 2019, kl. 10.00 – 16.30
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Al information om praktik
Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på, at al information er tilgængeligt på hjemmesidesitet. Der er
direkte link til denne information fra praktikportalen. I kan også fortsat gå direkte via dette link:
www.ucc.dk/praktik-lu

Praktikportalen og kommunikation
I forbindelse med den ny lovgivning om persondataregistrering kan vi anbefale, at al kommunikation vedr.
praktik foretages via praktikportalen – også når det gælder mellem studerende og praktiklærere. Det er
derfor fortsat aktuelt, at I på skolen opretter dialogforum. Vi har fået lavet en lille guide til hensigtsmæssige
kommunikationsformer via Praktikportalen. I finder den enten på Praktikportalen under Praktikrelevante
dokumenter eller her: https://ucc.dk/laerer/om-uddannelsen/praktik/info-om-praktik

Videooptagelser og Tro- og loveerklæring
Den ny EU-lovgivning om personoplysninger har givet anledning til, at vi har bedt vores jurister om at sikre,
at vi overholder reglerne i forbindelse med de studerendes videooptagelser og brug af videoklip internt til
praktikvejledning og kompetencemålsprøve. Vi har i den forbindelse besluttet, at Skoletube er den
platform, som de studerende opbevarer deres videooptagelser på. Optagelserne skal fortsat slettes, når de
studerende ophører med at være lærerstuderende. De studerendes underskrevne Tro- og loveerklæringer
skal fortsat ligge under den studerendes profil i Praktikportalen. Vores kontaktperson i kommunerne er
ligeledes informeret om de gældende regler.

Praktikportalen og varsling ved trepartssamtale
Hvis praktiklærer og KP-underviser på trepartssamtalen udtrykker deres bekymring/varsler en studerende i
forhold til dennes indsats i praktikken, skal dette fremover indskrives i en kort note under den studerende i
Praktikportalen, så alle parter kan se det.

Kvalitativ bedømmelse som afslutning praktik på skolen
Vi skrev inden sommerferien, at det store nye for skolerne i 2018-2019 er ændringen i
godkendelsesproceduren af de studerende fra en kvantitativ bedømmelse til en kvalitativ bedømmelse,
som flere skoler tidligere har efterspurgt. Retningslinjerne kan findes her:
https://ucc.dk/sites/default/files/kvalitativ_bedoemmelse_med_faerdigheds_og_vidensmaal.pdf

Afregning
Taksten for praktikafregning er uændret, men vi har lavet et nyt ”årshjul” for hvornår henholdsvis skoler,
kommune og vi har opgaver. Taksterne er ikke ændret. Vi har sendt årshjulet til alle kommuner, og vi
opdaterer løbende informationer under Praktikskoler og Afregning på hjemmesidesitet.
https://ucc.dk/laerer/om-uddannelsen/praktik/info-om-praktik/om-praktikskoler/praktikvederlag

Nye mailadresser i KP
I forbindelse med fusionen mellem professionshøjskolerne Metropol og UCC til Københavns
Professionshøjskole har vi alle fået nye mailadresser. UCC i de tidligere mailadresser er udskiftet med kp, så
de nu ser således ud: xxx@kp.dk. Praktikmailen er derfor praktik@kp.dk

