
Tabell 1. Praksismodellen. Tabellen viser arbeidsoppgaver for de ulike parter før, under og etter praksisperioden. Praksisperioden er delt inn i uker.  
 

 HIOA Bærum kommune Studentene 
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Informasjon om praksisfordeling sendes Bærum 

kommune og studentene, med kopi til praksisstedet 

Praksisinformasjon og praksisdokumenter sendes ut 

Arrangere introduksjonsdag for studentene 

Ansvarlig høgskoleveileder 

Klargjøre digital samarbeidsplattform 

Klargjøre videokonferanse 

Etablere samarbeid med bibliotekar 

Sende ut velkomsthefte til studenter 

Beskrive praksisstedet 

Fordele studenter internt 

Praksisveiledere 

Utarbeide problemstillinger studentene kan jobbe med 

Gi studentene nødvendig tilganger 

Delta på introdag 

Turnus og arbeidsplan for studenter 

Fylle ut velkomstmappe og sende til 

praksissted 

Sende inn mini CV 

Delta på introdag 

Ha egenbærbar PC 
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Uke 1 

 Bli kjent på praksissted 

 Drøfte problemstillinger 

 Veiledning med praksisveileder 

 

Uke 2 

• Gruppeveiledning/opplæring i KBP for studenter 

• Undervisning, åpen for alle: 

Søke litteratur, drøfte søkeord, PICO skjema 

• Opplæring Adobe connect 

• Lese litteratur 

Uke 3 

• Veiledning med praksislærer 

• Lese litteratur 

 

Studentoppgaver: 

• Levere notat 1 i fronter 

Uke 4 

• Halvtidsevaluering. Praksislærer og student 

gjennomgår skjema 

• Gruppeveiledning for studenter 

• Undervisning, åpen for alle: litteratursøk 

med bibliotekar rettet mot problemstilling  

Uke 5 

• Videoveiledning i Adobe connect, åpen for alle 

 

Uke 6 

• Gruppeveiledning, åpen for alle 

• Undervisning, åpen for alle: Kritisk 

vurdering av artikkel etter sjekkliste. 

Hvordan nytte litteraturen.  

Uke 7 

• Skrive, søke, lese 

• Veiledning med praksisveileder 

 

Studentoppgaver: 

• Kritisk vurdere artikkel etter sjekkliste og 

levere vurdering i fronter 

Uke 8 

• Individuell tilbakemelding fra høgskolelektor/ 

videoveiledning. Veiledningen tar utgangspunkt i 

notat 2. 

• De to studentene som har samme problemstilling 

får felles veiledning sammen med praksisveileder 

Studentoppgaver: 

• Levere notat 2  

Uke 9  

• Presenterer sitt arbeid i 

praksisperioden på praksissted 

• Sluttevaluering med praksisveileder 

• Fylle ut evalueringsskjema i 

velkomstmappe, praksislærer og 

student 

Studentoppgaver: 

• Levere oppgave innen oppsatt frist 

E
tter p

ra
k

sis 

HIOA Bærum kommune Studentene 

Vurdere logger 

Sensurere praksisoppgaver 

Oppsummeringsmøte 

Sende ut evalueringer 

Oppsummeringsmøte 

 

Sende inn sluttdokumenter til HIOA 

Sende elektronisk versjon av 

oppgave/eksamensbesvarelse til praksissted 

 


