
Praksis i koronapandemien 
 

Studentenes forutsetninger 

Våre studenter har et annerledes utgangspunkt enn de vanligvis ville hatt før praksis. Mye av 

undervisningen skjer digitalt, og praksis for flere klasser ble avbrutt våren 2020. Det vil ha stor 

betydning for studentene at praksis kan gjennomføres på tilnærmet normal måte dette studieåret, 

med de tilpasninger som må gjøres med tanke på nivåinndeling av smitteverntiltak i barnehagene. 

 

Smittevern 

Smittevern vil være et tema i praksisforberedelsene. Alle studenter som skal ha praksis i barnehager 

eid av Trondheim kommune, må gjennomføre kommunens smittevernkurs. Dette skjer digitalt, og 

bekreftes av studenten via et questbackskjema. Samtlige studenter må sette seg inn i Udirs 

smittevernveileder for barnehage før de går ut i praksis. De svarer på dette i form av et 

spørreskjema. Dette blir registrert av høgskolen, og studenter får ikke gå ut i praksis før dette er 

gjort. Vi ber barnehager/barnehageeiere som har egne smittevernplaner eller –kurs om selv å 

informere studentene om dette.  

 

Restpraksis under korona 

I utgangspunktet er det krav om 100% tilstedeværelse i praksis, og alt av fravær må tas igjen etter 

ordinær praksisperiode. Koronapandemien kompliserer dette, både fordi terskelen for å holde seg 

hjemme ved lettere sykdom er lav, og fordi det er en risiko for at avdelinger/barnehager må stenges 

pga. karantene. Vi må forvente mer sykefravær enn det som er vanlig i praksis. Å få gjennomført all 

restpraksis kan på utfordringer, alt avhengig av omfang. I Kunnskapsdepartementets midlertidige 

forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet 

av Covid -19, gis høgskolene handlingsrom for å tilpasse undervisning mv. slik at studenter så langt 

det er forsvarlig kan få gjennomført utdanning uten forsinkelser.  

For høsten 2020 gjelder følgende ved DMMH: Oppgavene i praksis skal gjennomføres. Studenter kan 

få inntil 20% «egenmelding» dersom studenten blir testet for Covid-19. Fravær utover dette blir 

restpraksis. Praksiskontoret får her, i samarbeid med praksislærer og praksisveileder myndighet til å 

utøve skjønn. Det er undervisningsfri i uka etter ordinær praksisperiode, og evt. restpraksis må legges 

til denne uka for å unngå at studentene kommer tilbake i barnehagen i enkeltdager etter avsluttet 

praksis.  

 

For spørsmål: ta kontakt med praksis@dmmh.no  
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