Praktisk pedagogisk utdanning – PPU – NMBU
UKE 33, 10.-14. august 2020
Tema: Introduksjon til studiet samt planlegging og gjennomføring av undervisning.
Ansvarlige: Erling Krogh og Hans Erik Lefdal
Oppmøte utenfor Fakultet for realfag og teknologi, Fløy 3
Mandag 10. august

Tirsdag 11. august
09.15 - 09.30
Opprop/registrering
Erling m.fl.
10.15 - 10.30
PPU Realfag: TF fløy 1
Velkommen. v/Hans Erik ALFA
og Erling m.fl.
Naturbruk+kombinasjon av
TF 102 – Fløy 3 og telt
realfag og naturbruk: Telt
10.30 - 11.00
Velkomstforedrag
Solveig Strangstadstuen
11.10 - 12.00
Presentasjon og
informasjon.
Hans Erik og alle med
oppgaver i PPU og LUR
4. studieår

12.00 - 12.45 Lunsj ved
fløy III (gratis)

12.45 - 14.45 Innledning
til og oppstart av
undervisningsøvelser
Sigrid, Erling og Aksel

Onsdag 12. august
09.15 - 10.45
Læreplaner, faget i
skolen og litteratur
Naturfagene
Birgitte, Edvin,
TF fløy 1 ALFA

Torsdag 13. aug.
09.15 - 10.45
Didaktisk eksempel
om kvaliteter i
plantejord og å så
basilikum: «Å så et
frø. I mitt fag»
Linda og Erling.
Ved inngangen til
fløy III

Fredag 14. august
09.15 - 09.45
Studiets oppbygging
Erling, Hans E., Knut
Ved inngangen til fløy
III

12.30 - 13.00
Introduksjon til
utferdene og opplegg
på NMBU i uke 36
Gjendebu, U203
Birgitte og Astrid
Halne, Teltet
Erling og Aksel
Ås, TF fløy 1 ALFA
Hanne
13.15 - 14.00
Utdanning for
bærekraftig
utvikling.
Astrid Sinnes,
14.15 -14.45
Læringsfelleskap –
hvordan utvikle
lærerkompetanse
Solveig og Hans Erik
15.00
Gratisfest i parken,
ta med sitteunderlag
Aksel, Erling, Linda

12.30 - 13.30
Læringsfellesskap hvordan utvikle
lærerkompetanse.
(fortsettes fra torsdag)
Solveig og Hans Erik

09.45 - 10.00
Klassens time. Velge
09.30 - 13.00
representanter. Edvin
Undervisningsøvelser i
10.15 - 11.15
grupper
Informatikkdid. v/ G. Teoriens plass i
Sigrid, Erling og Aksel
Storhaug
profesjonsfag. Fag- og
Naturbruk
Kilerommet –
yrkesdidaktisk
+kombinasjon av
Damgården
refleksjon
realfag og naturbruk
Edvin og Nina
Erling og Aksel,
11.00 - 11.45
PPU Realfag: TF fløy 1
Telt
Å så et frø. I mitt
ALFA
fag: læringsmål og
LUR 4. år: U203
11.00 - 11.45
vurdering
Naturbruk+ kombinasjon
UndervisningsErling og Linda
av realfag og naturbruk:
kompetanse
Ved inngangen til
Telt
Hans Erik og Erling
fløy III
PPU Realfag: TF fløy 1
11.30 - 12.00
ALFA
Om å studere PPU/LUR
Naturbruk+kombinasjo
4. studieår Cecilie Dawes
n av realfag og
og Hanne Øygarden
naturbruk: Telt
11.45 - 12.30 Lunsj + Møte 11.45 - 12.30 Lunsj
11.45 - 12.30 Lunsj
12.00 - 12.30 Lunsj
kombinasjon realfag og
naturbruk
Matematikk og
informatikk
Hanne, Urbygningen
U203

Undervisningsøvelser, forts. 12.30 - 14.15
Praksisopplæring,
13.10 - 14.00
skikkethet og
Hva er læring?
praksisønsker
Erling og Sigrid
Carl-Martin, Edvin og
15.00 - 16.00
Hans Erik
PPU Heltid: Tid for foto 14.15 – 15.00
PPU Realfag: TF fløy 1
BTB 1.A.05
PPU: Innføring i Canvas, ALFA
Carl-Martin
studentweb m.m.
Naturbruk+kombinasjo
Innlogging, epost,
n av realfag og
Mandag til onsdag er det semesterregistrering
naturbruk: Telt
mulig å kjøpe bøker i
(valgfri sesjon).
Boksmia fra kl. 08.00 til
Ta med egen PC!
14.30 - 15.30
17.00.
Carl-Martin
Parpraksis, delt i to
grupper, fortsettes
15.00 - 16.00
Realfag + matematikk
PPU Deltid: Tid for foto
Edvin og Hanne
BTB 1.A.05
Carl-Martin
Naturbruk + realfag og
naturbruk
Studentenes
Erling og Aksel
informasjonstorg i
Urbygningen (SiT)
15.30 - 17.00
Boksmia er også open til
Tid til foto, bokkjøp
klokka 17.00

13.30 -14.00
Evaluering
Erling og Hans Erik

Snu arket!

Dato: 10.08.20 – 14.08.20
Til studenter i praktisk pedagogisk utdanning og lektorprogrammet LUR.
Brev til samling i uke 33.
Sted: Ås – NMBU
Innledning
Hjertelig velkommen til våre lærerutdanninger i PPU-deltid, PPU-heltid og LUR 4.studieår. Under samlingen
ønsker vi å bli kjent med hverandre i samarbeid om konkrete oppgaver i læreryrket. Denne samlingen og de to
påfølgende ukesamlingene i uke 36 og 37 legger grunnlag for praksisopplæringen seinere på høsten 2020. Den første
samlingen gir også praktisk informasjon og er en start på arbeidsmåtene vi bruker i PPU.
Mandag 10. august møter dere opp utenfor Fløy 3 på baksiden av Tekniske Fag-bygget. Gå inn Samfunnsveien fra
Drøbakveien, og deretter inn Kajavegen første vei til venstre. Fløy 3 er til venstre. Om du har bil, bruk p-plass med avgift de
første dagene til du får parkeringstillatelse! Av smittevernhensyn kan vi først fordele dere på undervisningsrom 10. august.

Undervisningsmål for sentrale økter i samlingen, samt anbefalt litteratur (fra litteraturlistene).
• Du får innføring i didaktikk og skal planlegge og gjennomføre et kort undervisningsopplegg i små grupper
der du og de andre studentene i gruppen din gir de andre læringsfremmende tilbakemeldinger.
• Innføring i styringsdokumenter for skole og lærerutdanning.
Litteratur:
Den didaktiske relasjonsmodellen. Les: Hiim og Hippe, kapittel 2 eller Imsen 2016, Lærerens verden. kapittel 9.
Læreplaner i skolen, se https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
Opplæringsloven med forskrift, se: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2014-03-31-383
Overordnede mål, utvalgte læringsutbyttebeskrivelser fra emneplanene
Studenten kan begynne å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning sammen med andre
Studenten kan begynne å bruke varierte og relevante arbeidsmetoder
Studenten har kjennskap til noen læreplaner i fag
Studenten har kjennskap til deler av opplæringsloven
Eksemplariske arbeidsformer og læreprosesser
- Pedagogisk sol
- IGP
- Induktiv metode
- Erfaringslæring
- Undervise hverandre i små grupper. Gi hverandre tilbakemeldinger
- Modellering
Begrunnelser: Arbeidsformene i lærerutdanningen kan brukes i din/deres undervisning i skolen.
Vurdering av læringsutbyttet fra samlingen relatert til målene.
a) Egenvurdering
b) Gruppevurdering
c) Plenumsvurdering
Begrunnelser: Studentene skal få erfaring med ulike vurderingsformer i lærerutdanning og skole.
Anbefalt forarbeid
-

Aktivere din NMBU-brukerkonto ved å gå inn på start.NMBU.no.
Leser kapitlet om praksisopplæring i informasjonsheftet før onsdag til undervisning etter lunsj.
Sjekke linker

Annen utfyllende informasjon
Undervisningen skjer ved Fløy 3 ved REALTEK, på andre siden av Drøbakveien i forhold til Auditorium
Maximum og Studentsamfunnet, i rom TF 102-3 når ikke annet er oppført i timeplanen. Bruk Mazemap for å
finne frem på campus Ås!
Studentene i det femårige lektorprogrammet LUR deltar i de fleste samlingene sammen med PPU. Av og til har
LUR-studentene egne opplegg/ukeplaner.
Oversikt over ansatte og deres fagområde finner du under moduler i Canvas

