Videreutdanning
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Samlingsbasert
over 7 dager

Videreutdanning i
praksisveiledning

Videreutdanning praksisveiledning 10 stp
Målgruppe

Studiet er et tilbud til de som fungerer som veileder, eller har gjort avtale om å være veileder i
praksisstudier for studenter ved Høgskolen i Molde.

Illustrasjonsbilde. Foto: Erik Birkeland

Organisering – arbeidskrav - eksamen

Studiet består av tre samlinger og går over ett år. Samlingene er på henholdsvis tre, to og to
dager. Mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre arbeidskrav. Studiet avsluttes med en
hjemmeeksamen.
Studiesamlinger (alle i Molde):
1. samling: 29 januar, 1. og 2. februar 2021
2. samling: 22. - 23. mars 2021
3. samling: 13. - 14. september 2021

Karakterutskrift

Når arbeidskravene er godkjent og avsluttende eksamen bestått, utsteder høgskolen karakterutskrift.

Forventet læringsutbytte
Informasjon om studiet

Studiet skal gi en grunnleggende innføring i veilednings- og vurderingsteori. Temaene vil bli relatert til sykepleier- og vernepleierutdanningens ulike praksisområder. Deltakerne vil gjennom arbeidskrav og praktiske øvelser få mulighet til å opparbeide mer trygghet i sin veiledning og vurdering av høgskolens studenter.

Hva lærer du?
Kunnskaper:
En kandidat med fullført utdanningen skal:
• kunne anvende sentrale veilednings- og vurderingsprinsipper, veiledningsbegreper og metoder
i veiledning av studenter
• mestre grunnleggende ferdigheter i veiledning og vurdering av studenter i praksis
• reflektere over sin veiledning og utvikle en teori for denne
• ha kjennskap til de rammer og planer som ligger til grunn for studentenes praksisstudier

Ferdigheter
En kandidat med fullført utdanningen skal:
• planlegge og gjennomføre veiledning på individ- og gruppenivå
• planlegge og gjennomføre vurderingssamtaler og utfordrende samtaler, samt bidra til vurdering
av skikkethet
• anvende ulike veiledningsmodeller og -metoder
• analysere og kritisk reflektere over pedagogisk veiledning
• tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter

Generell kompetanse
En kandidat med fullført utdanningen skal:
• analysere egen veilederrolle i veiledning av studenter og til fagfeltet det veiledes innenfor
• reflektere over egen væremåte og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis
• analysere utfordringer og etiske dilemmaer og drøfte valg av handlingsalternativer

Tidligere studenter om studiet....
Elise Glasø Lothe, sykepleier, korttidsavdeling,
Kirkebakken helsehus:

Sykepleier Elise Glasø Lothe. Foto: Jens Petter Straumsheim

I forhold til det du lærte på videreutdanningen, hva vil du trekke fram som spesielt viktig?
- Å kunne diskutere ulike veiledningssituasjoner med de andre på studiet. Oppgavene vi skulle
skrive gjorde meg mer bevisst på hva som var viktig i veiledningen. De ulike metodene og
verktøyene jeg lærte bidrar til at jeg kan legge opp veiledningen på best mulig måte.
Hvilken betydning har det du lærte hatt for ditt møte med og veiledning av studenter?
- Jeg er mer bevisst på hva som er viktig for studentene i veiledningen. Alle studenter er forskjellige og lærer på ulike måter. Det er derfor viktig for meg som veileder å kunne gjøre individuelle
tilpasninger.
Hvilken betydning har det du lærte hatt i din rolle som sykepleier?
- Jeg har blitt bedre rustet til å gjøre jobben min! Spesielt med tanke på veiledning av studenter,
men også i situasjoner hvor jeg skal veilede kollegaer, pasienter og pårørende.
Vil du anbefale andre praksisveiledere å ta denne videreutdanningen, og i så fall hvorfor?
- Jeg vil anbefale den til alle! Som sykepleiere er vi pliktig til å veilede studenter, og derfor burde
videreutdanning i praksisveiledning være obligatorisk for alle praksisveiledere. Man er mye bedre
rustet til å kunne være en god veileder på alle mulige måter!
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Gøril Reset Simonsen, sykepleier, kirurgisk avdeling, Molde sykehus:

Sykepleier Gøril Reset Simonsen (t.h.). Foto Jens Petter Straumsheim

I forhold til det du lærte på videreutdanningen, hva vil du trekke fram som spesielt
viktig?
- Teori og praktiske øvelser i forhold til veilednings- og vurderingsmetoder. Å ta del i andres historier som student og praksisveileder var også viktig lærdom. Teoretiske og praktiske arbeidskrav
utført på egen arbeidsplass bidro til å finne gode veiledningsmetoder og en bevisstgjøring på hvordan jeg ønsker å være som praksisveileder.
Hvilken betydning har det du lærte hatt for ditt møte med og veiledning av
studenter?
- Etter endt utdanning er jeg mer bevisst på min rolle som veileder - tydelige tilbakemeldinger på forventninger og vurderinger, både muntlig og skriftlige, og gi tid til refleksjon i møte
med studenten. Progresjonsstigen er et viktig og godt hjelpemiddel som bør brukes.
Hvilken betydning har det du lærte hatt i din rolle som sykepleier?
- Jeg har fått økt trygghet i det å veilede, ikke bare studenter i praksis, men også kollegaer.
Vil du anbefale andre praksisveiledere å ta denne videreutdanningen, og i så fall hvorfor?
- Alle som er praksisveiledere bør ta denne videreutdanning. Arbeidet som praksisveileder er en
del av vår arbeidshverdag. Økt trygghet i møte med studenten skaper økt kvalitet i min veiledning.
Studentene jeg møter kan være mine kollegaer i morgen!

Tidligere studenter om studiet....
Vibeke Sandvik, vernepleier, heimebaserte tenester, Fræna:

Stian og vernepleier Vibeke Sandvik. Foto: Jens Petter Straumsheim

I forhold til det du lærte på videreutdanningen, hva vil du trekke fram som spesielt viktig?
- I tillegg til ulike veiledningsmetoder og den faglige tyngden vil jeg spesielt trekke fram
rolleavklaring. Min rolle som praksisveileder ble mer definert, både i forhold til studenten, skolen
og arbeidsplassen. Videre ble jeg mye tryggere i min rolle.
Hvilken betydning har det du lærte hatt for ditt møte med og veiledning av studenter?
- Jeg er mer interessert, engasjert og åpen for at studentene kan se ting annerledes enn meg,
uten at det er feil. Jeg er opptatt av å finne ut hvor studentene står faglig og finne utfordringer
som passer den enkelte. Slik oppnår studentene både faglig og personlig vekst.
Hvilken betydning har det du lærte hatt i din rolle som vernepleier?
- Jeg har flere verktøy å spille på nå. Jeg bruker kunnskapen fra studiene i samhandlingen, både
med brukerne og mine kollegaer. Jeg blir mer bevisst hva jeg gjør og hvorfor. Så måloppnåelsen i
mitt arbeid er tydeligere nå enn før studiet.
Vil du anbefale andre praksisveiledere å ta denne videreutdanningen, og i så fall hvorfor?
- Ja, absolutt! Alle har vi vært studenter. Vi vet selv hvordan det er å få en uengasjert veileder
og hva det kan gjøre med vår praksis. Slik vil vi vel ikke være? Som veileder får en mer kunnskap om veilederrollen, metoder og teorier. Jeg har nå større forutsetninger for å ta meg av den
“svake studenten” så vel som “den flinke”. Og ikke minst - den utviklingen og personlige veksten
en oppnår ved å ta et slikt studium. Den tyngden en får av kunnskap er verdt det, uansett hvor
mange studenter en eventuelt skal veilede i fremtiden.

Praktiske opplysninger
Studieutgifter

Semesteravgift er for tiden kr 745,- pr semester.
I tillegg må deltakerne dekke utgifter til pensumlitteratur mv.

Stipendordning

Arbeidsgiver kan på visse vilkår, søke.høgskolen om stipend på inntill kr 15.000/student.
1. Studenter som blir tatt opp på videreutdanningen kan innvilges et stipend på inntil kr. 15.000 pr.
student, finansiert av høgskolens budsjettpost “samarbeidsmidler”. Stipendordningen er begrenset til maksimalt 30 studenter.
2. Stipendet utbetales til studentens arbeidsgiver etter at det er inngått en avtale med 		
høgskolen, der arbeidsgiver godkjenner de vilkår som er skissert nedenfor (punkt 4).
3. Høgskolen forplikter seg til å gjennomføre studietilbudet i samsvar med godkjent 		
studieplan. Dette innebærer tre teorisamlinger (3 + 2 + 2 dager) i Molde i løpet av studietiden
og tilrettelegging for at studentene får nødvendig oppfølging i forbindelse med arbeidskravene.
Studietilbudet er gratis, men studentene må betale lovbestemt semesteravgift og kjøpe nødvendig pensumlitteratur.
4. Arbeidsgiver forplikter seg til å benytte stipendet slik at studenten
• får permisjon med lønn for å delta på teorisamlingene
• får permisjon med lønn i minst fire studiedager i løpet av studietiden (en fridag til hver
av de to første arbeidskravene og to fridager knyttet til hjemmeeksamen)
• får dekket utgiftene til semesteravgift på totalt pt. kr 695,• får dekket utgiftene til pensumlitteratur
5. Studenten forplikter seg til å delta på teorisamlingene i Molde samt til å levere inn 		
arbeidskravene og hjemmeeksamen innenfor fastsatt innleveringsfrist.

Søknadsfrist/prinsipper for rangering av søkere

Søknadsskjema finner du på høgskolens hjemmeside,
https://www.himolde.no/studier/program/praksisveiledning/index.html
eller på https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=him
Vi har fortløpende opptak. Siste søknadsfrist er 1. desember 2020.
Dersom det melder seg flere søkere enn det er studieplasser (30) vil høgskolen velge ut deltakere
ut fra en vurdering av praksisstedets behov for å styrke veiledningskompetansen.
Det vil videre bli lagt vekt på å sikre at flest mulig praksisplasser skal være representert i studentgruppen.

Praktisk informasjon
Søknad om opptak
Link til søknadsskjema finner du på studiets hjemmeside:
www.himolde.no/studier/program/praksisveiledning/index.html

Søknadsfrist

Fortløpende opptak. Siste søknadsfrist 1. desember 2020

Kontaktperson

Dosent Kari Westad Hauge
kari.j.hauge@himolde.no
712 14 033

Adresseopplysninger
Høgskolen i Molde
Avdeling for helse- og sosialfag
Postboks 2110
6402 Molde
www.himolde.no
Forsidebilde: Colourbox.com

