
Vurderingskriterier praksis 3. trinn –deltid 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studenten: 

• kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn 
 

• kan strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforsking, skaperglede og lek 
 

• kan legge til rette for kunst- og kulturopplevelser og fremme barns estetiske utvikling 
 

• kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek og læring 
 

• kan anvende, eller kjenner til ulike redskaper, teknikker og materialer(verktøy) fra forskjellige håndverkstradisjoner, deriblant 
samiske, og utforske disse i samspill med barn ut ifra alder/erfaring- modenhet 

• ser barn som kompetente deltakere som kan medvirke i barnehagens kunst- og kulturarenaer 
 

• har en bevisst holdning til, følsomhet for og innlevelse i barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer og kan bidra til at barn får 
forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn 
 

• forstår barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforsking og uttrykk, og kjenner betydningen 
av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse 

 

Vurderingskriterier- progresjon i ledelse høst og vår på 3. trinn deltid: Ledelse av barn og medarbeidere 

 
Det er en forventning om mer selvstendighet, mindre støtte fra praksislærer til utforming av åpen oppgave/egen læreplan for praksis med mål om: 

• Våge å prøve og øve 

• Utvikle og utvise handlingskompetanse  

Læringsutbytter – praksis- KKK   
   



• Oppleve mestringsopplevelser og legge til rette for mestring hos  

       barn og medarbeidere. 

Studenten skal planlegge og lede barn og voksne i 2-4 aktiviteter (veiledende ramme) i løpet av praksisperioden. Pedagogisk innhold og valg som tas i 

forhold til aktivitetene skal begrunnes faglig (fokus på valg og beslutninger fremfor logistikk).   

Studenten skal gjøre seg faglige refleksjoner, gjerne med utgangspunkt i praksisfortellinger, knyttet til bevisstgjøring om sin egen rolle i de ulike 

aktivitetene/ arenaene: Hvem er jeg i møte med barna, personalet i aktivitetene/ arenaene?  

Eksempler på lederoppgaver, lederaktivitet og «lederdager» studenten kan øve seg i: Forberedelse til samtaler og møter med personalet, 
forberedelse til foreldresamtale, skrive ukeplan, å øve seg på å lede personalet, delegere oppgaver og å motivere/engasjere/ta i bruk de andre 
ansattes kompetanse og samtale med dem om dette som en del av et personalsamarbeid/teamledelse 

 

 

 

 


