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Sommerbrev 2017
Så har vi netop taget hul på et nyt studie-/skoleår, og her følger et sommerbrev med
opdateringer om stort og småt fra praktikken og læreruddannelsen.
Årets optag
I disse dage begynder 340 studerende deres studium til folkeskolelærere hos os. Vi
glæder os til sammen med jer at give dem en god og kvalificeret uddannelse, så de
kommer ud som de bedste lærere. Igen i år har der været stor søgning til faget engelsk
og dansk udskoling, hvorimod det er mindre attraktivt for de kommende lærere at give
sig i kast med matematik for de yngste.
Fusionen
Som I nok alle har læst i dagspressen, er der sat gang i en fusionsproces mellem
Metropol og UCC. Processen er på nuværende tidspunkt i sin spæde start, og der er
nedsat forskellige arbejdsgrupper, der skal tænke tanker om den forestående fusion.
Det betyder, at der endnu ikke er truffet beslutning om, hvordan, hvornår eller hvor
fusionen skal iværksættes. Så i det kommende skole-/studieår bliver alt, som vi kender
det. Vi bor på Nyelandsvej, vi hedder stadig Læreruddannelsen på Metropol og
praktikken afvikles som vi kender.
Praktikportal
Vi er alle i gang med at lære den nye praktikportal at kende, og den giver os alle
udfordringer, indtil vi er blevet fortrolige med den. Vi arbejder hårdt på at lære den at
kende, og derfor tager mange af vores arbejdsprocesser længere tid, end de plejer.
Alle praktikskoler skal huske at knytte praktiklærerne til de praktikgrupper/studerende,
der skal i praktik på skolen. Se denne vejledning hvordan det gøres:
http://vejledninger.ucpraktikportal.dk/m/praktikvejleder/l/548790-hvordan-tildeler-jegvejledere-til-de-studerende-kun-for-administratorer
Husk, at når portalen driller, så kan I skrive til praktikportalen@phmetropol.dk for hjælp.
De svarer på henvendelser inden for et døgn, og ellers er der lavet gode vejledninger til
mange af funktionerne i portalen. De kan ses her:
http://vejledninger.ucpraktikportal.dk/
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Læringsplatforme
For at de studerende kan få et så godt udbytte af praktikken, er det vigtigt, at de får
adgang til jeres skoles digitale undervisningsmaterialer, intranet og
læringsplatforme. Alle vores studerende har UNI-login som kan bruges til at give de
studerende adgang. I kan tilføje praktikanterne til skolens intranet med deres cprnummer, og med de rette indstillinger får de adgang til de rette klasser på
læringsplatformene og kan tilgå skolens digitale undervisningsmidler via deres egne
personlige UNI-logins. CPR-numrene står i portalen under hver studerende, eller de kan
trækkes ud af portalen for alle studerende på skolen ved at lave et udtræk af de
studerende.
Hvis I har spørgsmål til, hvordan man giver de studerende adgang, eller hvorfor det er
vigtigt, kan I kontakte Morten Philipps, uddannelseskonsulent: moph@phmetropol.dk.”
Uddannelsesplan
Som noget nyt skal uddannelsesplanen ikke godkendes hver år, hvis der ikke er foretaget
ændringer i planen. Hvis der er foretaget ændringer i uddannelsesplanen, skal vi
godkende den, som vi har gjort tidligere. Mindre ændringer som nye kontaktoplysninger
og datoer gør ikke, at vi skal godkende uddannelsesplanen på ny. Det er kun ved større
indholdsmæssige ændringer, eller hvis en praktikskole skal have studerende i praktik på
et praktikniveau, som ikke tidligere er beskrevet i skolens uddannelsesplan, at planen
skal godkendes på ny.
Alle praktikskoler skal lægge deres uddannelsesplan ved skolen i praktikportalen, så kan
studerende og UC-undervisere se planen under ”detaljer” i aktivitetsflowet. Det gøres
som beskrevet i denne vejledning:
http://vejledninger.ucpraktikportal.dk/m/praktikvejleder/l/550363-hvordan-udfylderjeg-praktikstedsbeskrivelsen-videovejledning
Skabelonen til uddannelsesplanen er vedlagt dette brev.
Praktikråd
Praktikrådet er i skrivende stund ved at blive nedsat, og der er stadig plads til flere
skoler. Så hvis der er nogen, både praktiklærere, koordinatorer og ledere, der har lyst til
at være med, kan de henvende sig til praktikkontoret hurtigst muligt. Rådet holder 3
møder i løbet af året, og møderne er placeret i eftermiddagstimerne.
Beskikkelse af nye censorer
I skrivende stund er der åbent for ansøgninger til at blive beskikket censor i fagene ved
læreruddannelsen, og dermed også til at censor i faget praktik. Vi vil gerne opfordre alle
praktiklærere til at overveje, om det er noget for dem at blive censor. Se det
vedhæftede brev fra censorformanden om ansøgningsprocedure for at blive censor. Der
er frist for ansøgning den 15. september 2017.
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Praktiktemadage
Vi er allerede i gang med at holde de første praktiktemadage, og der følger flere
praktiktemadage i oktober måned. Temadagene er målrettet praktiklærere, som ikke
tidligere har deltaget i dagene, og den sidste halvdel af dagene er fælles planlægning for
alle praktiklærere og UC-undervisere.
Datoer for de næste praktiktemadage:
Praktikniveau 3
Temadag 1
Mandag den 2. oktober klokken 9.00 – 15.30
Temadag 2

Tirsdag den 10. oktober klokken 9.00 – 15.30

Tilmelding til temadagene til praktikniveau 3 senest 18.
september 2017
Praktikniveau 1
Temadag 1
Torsdag den 26. oktober klokken 9.00 – 15.30
Temadag 2

Torsdag den 11. januar klokken 9.00 – 15.30

Tilmelding til temadagene til praktikniveau 1 senest 12. oktober
2017
Afregning
Vi har lavet et fælles notat med UCC om, hvordan afregningen af praktik foregår.
Notatet er stilet til kommunerne, men praktikskoler kan have gavn af at læse med, så I
er informeret om proceduren.
Notatet er vedhæftet dette brev.
Nyt fra egne rækker
Der er sket lidt ændringer på praktikkontoret henover sommeren. Louise tager sig nu af
alle studerende, det vil sige både de ordinære studerende og de meritstuderende. Boye
tager sig stadig primært af afregning og kompetencemålsprøver, og Rikke er tilbage og
tager sig af alt det andet.
Alle henvendelser vedrørende praktik skal gå til vores fælles praktikmail
praktik_sol@phmetropol.dk

Med venlig hilsen
Boye, Louise og Rikke
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