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Det mener LL om praktik og skolen som meduddanner 1 

 2 

Folkeskolen skal være en aktiv meduddanner af os som lærerstuderende. Vi uddanner os til 3 

at træde ind i lærergerningen og derfor er skolens praksis en afgørende læringsarena 4 

undervejs i vores uddannelse. 5 

 6 

Vi mener, at: 7 

 8 

• Skoler som samarbejder med læreruddannelsen, skal betegnes uddannelsesskoler og 9 

forpligte sig til at leve op til ansvaret som meduddanner – særligt i forhold til at 10 

uddanne dygtige og kvalificere uddannelseslærere/praktiklærere, som ikke selv er 11 

nyuddannede lærere. 12 

• Den studerende har ret til kvalificeret vejledning under praktikken. 13 

• Tilrettelæggelsen af vores praktikker skal ske gennem et tæt samarbejde mellem 14 

undervisere, lærerstuderende og uddannelseslærere.  15 

• Praktik på læreruddannelsen skal være en integreret del af undervisningsfagene og 16 

vores grundfaglighedsfag 17 

• Der skal være praktikforløb på alle fire studieår. Forløbene på 3. og 4. år skal have en 18 

minimumslængde på 10 uger hver.  19 

• Der skal være en tydelig progression i opgaver og ansvar i praktikken. Progressionen 20 

skal være bestående af observation, planlægning, undersøgelser, skole-hjem-21 

samarbejde og undervisning.  22 

• De studerende må i praktikken aldrig have opsynspligt med eleverne. Vores praktikker 23 

er et uddannelsesrum og må aldrig forveksles med lønnet arbejde.  24 

• Trepartssamarbejdet skal fortsat være en del af praktikken, og skal minimum være 25 

bestående af minimum én samtale under hver praktik. Alle studerende har krav på at 26 

blive observeret af underviseren. Der skal derudover være en løbende vejledning i 27 

praktikken. 28 
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• Skolerne skal som uddannelsesskoler indgå i samarbejde med kommuner og 29 

professionshøjskoler for at styrke den integrerede rolle i læreruddannelsen – blandt 30 

andet i forhold til delte stillinger og udviklingsprojekter.   31 

• Kommunernes rolle som meduddanner gennem folkeskolen, er væsentlig, bør 32 

finansieres og må ikke være på bekostning af midlerne til elevernes undervisning.  33 
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