Praktik-INFO, juni 2019
Til alle praktikskoler og kommuner, der samarbejder
med læreruddannelsesafdelingen på Campus Carlsberg
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Praksissamarbejde på 1. årgang og på 2.-4. årgang

Praktikdatoer:

LU Carlsberg og Helsingør
Periode

Velkomstdag

Trepartssamtale

Modulgodkend

Opgaveaflevering

Prøve

NIVEAU 1, PR1
Sommeroptag
2018, alle profiler
+ HELSINGØR

Uge 37 – 49:
ons- + torsdag
Uge 40 – 41 =
alle dage

Uge 25,
torsdag den 20.
juni, 2019
Ellers i august

Uge 41 - 45

Uge 50
fredag

Uge 51
Onsdag den 18.12 Store afleveringsdag

Uge
2+3

ASTE Niveau III,
PR3 (Sommeroptag 16)

Uge 40 – 41 +
43-46

Fastsættes af
skoler i
samarbejde med
de studerende

Uge 43 - 44

Uge 50
fredag

Uge 51
Onsdag den
18.122019

Uge
2+3

Uge: 4 – 12
Udstrakt, 4,711
Ons-, tors- og
fredag
Blokuger:
5,6 + 12
Uge 13 – 19

Uge 2,
fredag den 10.
januar 2020.
Eksamensteamet
friholde denne
dag

Uge 8 - 11

Uge 13
fredag

Uge 14
Fredag
den 3. april

Uge
17 - 18

Uge 2,
fredag den 10.
januar 2020
Eksamensteamet
friholde denne
dag
Uge 2, fredag den
10. januar
eksamensteamet
friholde denne
dag

Uge 16 - 17

Uge 20
Fredag
den 15. maj

Uge
29. maj / Store
afleveringsdag

Uge
23 - 24

Uge 10 - 12

Uge 14
Fredag den 3.
april

Uge 16
Fredag den 17. april

Uge
18 - 19

EFTERÅR 2019

FORÅR 2020
Niveau I, PR1
Vinteroptag 2019

Niveau II, PR2
(Sommeroptag 17
+ vinteroptag 18)

Niveau III, PR3
(Sommeroptag 16
+ vinteroptag 17

Uge 7 – 13
(inkl.
vinterferie)
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Praktikfordelingen til næste års praktikker




PR1, Niveau I:
Praktikgrupperne til denne praktik er fordelt, og vi håber, de studerende allerede har været til
velkomstdag/taget kontakt til skolerne.
PR3, Niveau III & PR2, Niveau II:
Praktikgrupperne bliver dannet efter sommerferien, og vi forventer at kunne melde fordelingen ud til
jer primo oktober.

Særligt tilrettelagte praktikker i efteråret
Vi har igen i år brug for praktikpladser, som er placeret uden for de almindelige praktikperioder. De bruges til
meritstuderende og studerende, som er på en særlig studieplan pga. tidligere orlov. Særligt med hensyn til
PR3 til meritstuderende er der et voksende behov, da denne gruppe bliver større i disse år.
Der er allerede flere af jer, der har fået en henvendelse fra os, men vi vil blive glade, hvis flere er indstillet på
at tage en enkelt studerende i særlig praktik. I må meget gerne henvende jer direkte til Allan, alm@kp.dk

Praktiktemadage
Der er fortsat praktiktemadage for praktiklærere i tilknytning til hvert praktikniveau. Dagen afsluttes med et
samarbejdsmøde, hvor praktiklærer og KP-underviseren kan mødes og tale om det forestående samarbejde.
Der udsendes link til tilmelding ca. en måned før temadagen.
Her er link til tilmelding til PR3: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=UWCWCU15S29K
Tilmeldingsfrist den 21. august.
Programmet kan ses på Praktikportalen.
PR1- PRAKTIKTEMADAG (+ interesserede fra ASTE PR3)
Inkl. samarbejdsmøde for praktiklærer + KP-undervisere

Uge 36
OBS: Onsdag 28.august 2019

PR3 - PRAKTIKTEMADAG
Inkl. samarbejdsmøde for praktiklærer + KP-undervisere

Uge 6
Onsdag den 5.februar 2020

PR2 - PRAKTIKTEMADAG
Inkl. samarbejdsmøde for praktiklærer + KP-undervisere

Uge 12
Onsdag den 18.marts 2020

Praksissamarbejde
Som følge dels af evaluering af tidligere års erfaringer med praksissamarbejde, dels af arbejdet med en ny
fælles studieordning for læreruddannelserne på KP er der sket studieordningsmæssige ændring. I det
kommende år vil det primært gælde 1. årgang.
1. årgang
De studerende, der starter efter sommerferien sættes på hold efter deres 1. undervisningsfag. Hvert hold får
tildelt 2 -3 skoler, som de samarbejder med de første 2 studieår. De tildeles skolen som én stor skolegruppe
på det første år. Skolegruppen bliver så vidt muligt til 4-personers praktikgrupper til PR1 på 2. studieår.
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I første semester er der praksissamarbejde om intromodulet. I dette modul skal de studerende opnå et nyt
kendskab til skolen og til lærerarbejdet gennem to opgaver, hvor de bl.a. henter empiri på skolen.
I andet semester er der et fagligt praksissamarbejde knyttet til de studerendes undervisningsfag 1: dansk,
engelsk eller matematik.
En praksissamarbejdslærer fra skolen knyttes til lærerteamet på KP og fungerer bl.a. som gæstelærer.
Der er samarbejdsmøde mellem praksissamarbejdslærer og KP-lærerteam:
 VINTEROPTAG 2019: den 4. september 2019 på Campus Carlsberg kl. 13.00 – 14.45
 SOMMEROPTAG 2019: den 4. september 2019 på Campus Carlsberg kl. 15.00 – 16.30
De skoler, der deltager som praksissamarbejdsskoler i 19-20 er udpeget, og der kan komme justeringer, når
vi har dannet de endelig hold efter optagelsesfristen. Disse skoler får mere information om samarbejdet.

2.-4. årgang
Praksissamarbejdet er fortsat koncentreret omkring professionsfaglige relevante forhold, der f.eks. kan være
udviklingsorienterede eller eksperimenterende. Det kan have fokus på kulturelle, pædagogiske, didaktiske
og undervisningsfaglige aspekter. De konkrete mål for praksissamarbejdet tager udgangspunkt i de konkrete
kompetencemål for de implicerede moduler fra læreruddannelsen.
Praktikskolerne kan via tilbud om praksissamarbejdet sætte fokus på skolens særlige indsatsområder, få
styrket arbejdet med særlige forhold eller udvikle områder i skolen. Skoler kan desuden fortsat henvende sig
til praktikteamet, hvis skolen gerne vil tage initiativ til et praksissamarbejde, så videreformidler vi kontakt til
den relevante faggruppe.

Tak!
Praktikteamet siger stor tak for samarbejdet i dette studieår. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde fra
august og ønsker jer alle en rigtig god sommer!

Juni 2019.
Maibritt & Natascha samt Allan, Oluf & Tine Sofie

praktik@kp.dk
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