
Vurderingskriterier praksis 1. trinn –heltid 
Vårsemester 
Vurderingskriterier knyttet til det å være student i praksis/arbeid i barnehage. 
Studentens evne til å: 

• Vise initiativ, være deltagende og tilstedeværende i samspill, lek og aktivitet med barna 

• Stille åpne spørsmål, være nysgjerrig og undre seg i forhold til hvordan ting gjøres i barnehage 

• Ta kontakt med foreldrene og personalet, presentere seg. 

• Kommunisere og være i dialog med foreldre og personalet 

• Ansvarlighet i forhold til fremmøte, komme presis til avtalt tid og avtaler 

• Være aktivt deltagende i barnehagens arbeid, og vise vilje til å reflektere og ta imot veiledning 

• Levere veiledningsgrunnlag, og skrive referat i etterkant av veiledningene.     

• Være forberedt til praksis 
- Sette seg inn i retningslinjer for praksis, Rammeplanen for barnehagen, Barnehagens årsplan 
- Utarbeide og sende utkast til egen læreplan for praksis/ oppgaver/aktiviteter til praksislærer i før praksisperioden starter. 
- Avtale oppmøtetid første dag i praksis med praksislærer 
 

• Overholde taushetsplikt og personvern 



 

Læringsutbytter – praksis- NHB   
 

 

• Studenten har kunnskap om barns bruk av kropp og sanser i lek og læring, og om hvordan en kan skape rom for dette 
 

• Studenten er medvirkende og inspirerende sammen med barn i deres bevegelseslek, naturopplevelser og måltid og har kompetanse i 
å lede seg selv og barn i aktiviteter og lek på varierte arenaer til ulike årstider 
 

• Studenten kan utforske naturen og eksperimentere og reflektere sammen med barn 
 

• Studenten kan legge til rette for god hygiene, fysisk aktivitet, hvile og varierte måltid i samsvar med nasjonale føringer 
 

• Studenten kan orientere seg i og bruke nærmiljøets muligheter for naturfaglig utforsking, leik og rørsle sammen med barn 

Læringsutbytter- praksis –SRLE  
                            

 

• Studenten kan reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse 
 

• Studenten kan formidle kulturenes fortellinger og tilrettelegge for markering av høytider og merkedager 
 

• Studenten kan samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål 
 

• Studenten kan møte etiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere kritisk over etiske spørsmål og begrunne sine handlingsvalg 

 



Vurderingskriterier- progresjon i ledelse høst og vår på 1. trinn: Ledelse av seg selv og barn 
 

Studenten planlegger, gjennomfører og evaluerer 2- 4 aktiviteter (veiledende ramme) pr praksisperiode vår og høst med mål om: 

• Våge å prøve og øve 

• Utvikle handlingskompetanse  

• Oppleve mestringsopplevelser og legge til rette for mestring hos barn 

I aktivitetene/relasjonene/kommunikasjonen kan studenten få erfaringer med:  

• Ta valg og begrunne valg i her- og -nå ledelse, i planlagte aktiviteter og i relasjoner til barna.  

• Trygghet i å lede seg selv og barn i prosesser/aktiviteter. 

• Bevisstgjøring om betydningen om eget kroppsspråk og mimikk som leder. 

• Å oppdage og notere ned praksisfortellinger som grunnlag for refleksjon i lys av faglitteratur/pensum.  

 

 


