
Pedagogisk veiledning for praksislærere 
 

Velkommen som student på videreutdanning i pedagogisk veiledning 

for praksislærere på DMMH studieåret 2015 – 2016. 

Dette studiet er lagt opp slik at det lar seg kombinere med å være i jobb. Det organiseres 

som samlingsbasert over to semester, med 5 samlinger hver på 2 dager. Samlingene er 

hovedsakelig lagt til onsdag og torsdag. I tillegg kommer en kort dag som oppstart av studiet. 

 1.samling: uke 40 (29.september, 30.september og 1.oktober 2015) 

 2.samling: uke 47 (18. og 19. november 2015) 

 3.samling: uke 4 (27. og 28. januar 2016) 

 4.samling: uke 11 (16.og 17.mars 2016) 

 5.samling: uke 17 (27. og 28.april 2016).  

Studiet legger vekt på studentaktive læringsformer, hvor egenutvikling som veileder og 

refleksjoner knyttet til egne erfaringer med praksisveiledning står sentralt. Samlingene på 

DMMH vil ha varierte arbeidsformer som forelesning, praktiske veiledningsøvinger, faglige 

dialoger både i grupper og plenum. Mellom samlingene kreves veiledning på egen 

arbeidsplass, etterfulgt av skriftlig refleksjonsarbeid. 

Studiet har obligatoriske arbeidskrav og eksamensmappe. 

Lærerteamet består av Brit Skrove, Marianne Pehrson, Marit Heldal og Kjersti Nissen. 

Oppstartsdagen er tirsdag 29.september kl 09 – 14. se oppslag på høyskolen for informasjon 

om rom. Alle faglærere i studiet vil være tilstede denne dagen. Program for dagen: 

 Presentasjon av studiet, arbeidskrav og litteratur 

 Praksis som en del av profesjonsutdanningen 

 Etablering av basisgrupper 

 Opplæring i itslearning som læringsplattform (for de som trenger det) 

Vi byr på kaffe og te, utover det kan mat og drikke kjøpes i kantina, eller ta med det du har 

behov for. 

Undervisningstemaet for første samling er forståelse av veiledning og grunnleggende begrep 

i veiledninga. For videre info før studiestart viser jeg til fagplan og litteraturliste for studiet, 

som dere finner på Dmmhs nettsider.  

Vel møtt til studiestart tirsdag 29.september! 

Vennlig hilsen, for klasseteamet 

 

Kjersti Nissen 


