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Litt om Høgskolen i Østfold

• 7800 studenter fordelt på mer enn 100 studier

• 620 ansatte

• To Studiesteder Halden og Fredrikstad

• Fasiliteter: bibliotek, idrettshall, treningsrom, svømmehall, 
studentkro/Aud6, kaffebar, kantine, bokhandel m.m.

• Andre tilbud: se http://www.hiof.no/student
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Studiemodell for GLU 1 - 7
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Studiemodell for GLU 5-10
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Praksis

Integrert i utdanningen

Et absolutt progresjonskrav

110 dager veiledet og vurdert 

5 dager observasjonspraksis

Første semester uke 42 og 43

Oppstartpraksis (1-7)

Skoleovertakelse

Punktpraksis  
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FORMÅLET MED PRAKSISOPPLÆRINGEN

Forberede studentene til arbeid som lærere i grunnskolens 1.-7.trinn og 
5.-10.trinn.
Praksisopplæringen skal gi studenten nødvendig erfaring for å bli skikket til å arbeide 
som lærer i dagens og morgendagens skole.

Samspillet mellom teori og praksis skal danne grunnlaget for utvikling av studentenes 
yrkeskompetanse.

Praksisopplæringen skal gi studentene en variert og realistisk oppfatning av hele skolens 

virksomhet.
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MASTERFAG 

Norsk

Matematikk

Engelsk

Profesjonsrettet pedagogikk

Tysk (kun 5-10)
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3.Studieår

FoUoppgaven

Utveksling 6.semester 

Skolefag på 30 stp. 
KRLE, Samf, Prof.ped 1-7
KRLE, K&H, Prof.ped 5-10
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4. og 5.studieår

Vitenskapsteori og metode

Oppstart i tenkingen rundt master

Faglig fordypning i masterfag og pedagogikk

Entreprenørskap og skoleovertakelse

Valgfri praksisuke

Mastertorg

…og masteroppgaven
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Progresjonstrappa
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Organisering av studenter

Basisgrupper 3-4 studenter
Basisgruppen er den faglige og sosiale grunnenheten i 
studiet og skal være en arena for samarbeid. 

I tillegg utgjør basisgruppen som regel en praksisgruppe. 
Hensikten med denne organiseringen er at basisgruppen 
skal sikre læring gjennom samarbeid og kommunikasjon og 
være en trening for framtidig samarbeid i lærerteam i 
grunnskolen.
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Skikkethetsvurdering

Alle studenter i Grunnskolelærerutdanningen er omfattet av bestemmelsen om 
skikkethetsvurdering. 

Skikkethetsvurdering handler om å sikre at studenten 
har faglige og personlige forutsetninger for å fungere i 
yrket, og ikke utgjør en mulig fare for elevers liv, fysisk 
og psykiske helse, rettigheter eller sikkerhet.

Løpende: gjennom hele studiet
Særskilt: i spesielle tilfeller

Forskrift om skikkethet i høyere utdanning § 2 første ledd
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Studiestart

Uke 33 – en uke med helt spesielt tilrettelagt program

5-10 skal velge fag 

Møte med faglærere og andre involvert i «livet rundt 
studiene»

Uke 34 oppstart med ordinær undervisning

Følg med på nettsidene våre: 
https://www.hiof.no/studier/studiestart/
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Spørsmål? 
Åsmund Solli asmund.solli@hiof.no
Lin Ramberg lin.e.ramberg@hiof.no (1-7)
Jarl Hagen jarl.hagen@hiof.no (5-10)
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