
PRAKSISAVTALE I FS/ARBEIDSLIVSPORTALEN 

Hva er en praksisavtale? 
Det kan være mange ting, avhengig av hvordan det administreres på det enkelte lærested. Fra en 

generell intensjonsavtale med en kommune om praksisplasser på barnehager eller skoler, til en 

konkret avtale med et bestemt sykehus om et forhåndsbestemt antall praksisplasser. Detaljnivået 

kan variere, men alle har en praksisavtale. Det er ikke mulig å sende studenter ut i praksis uten at 

dette foreligger på et aller annet vis. 

Det har bare ikke vært støtte for å administrere disse avtalene i FS eller andre studiesystemer før nå. 

Hvorfor er praksisavtale blitt en del av FS? 
I arbeidet med ny undervisningsmodul i FS, etterlyste den nasjonale ekspertgruppen for undervisning 

bedre støtte for praksisavtaler. Årsaken er at dette håndteres på så ulike måter på tvers av sektoren 

at det ikke finnes noen faste standarder for hvordan en avtale mellom et lærested og praksissted skal 

være. 

Denne standarden finnes ennå ikke, men i FS er det laget et skjermbilde som i det minste inneholder 

data som bør være på plass i en avtale. Dette gjelder for eksempel: 

• Eksternt avtalested (praksisstedet) 

• Internt avtalested (institusjon, fakultet osv) 

• Periode 

• Type praksis avtalen gjelder 

• Kontaktpersoner 

Å ha praksisavtalene i FS gir et bedre grunnlag for å planlegge og administrere praksisperioder, da 

studiesystemet hjelper med å holde orden på hvilke praksissteder dere faktisk har avtaler med.  

Praksisavtalene er også en viktig del av hvordan Arbeidslivsportalen fungerer. Alle avtaler som er 

registrert i FS, vil være tilgjengelig i portalen.  

Eksempel på praksisavtale i FS: 

 

 



Hvorfor praksisavtaler er del av Arbeidslivsportalen 
I portalen skal dere planlegge kommende praksisperioder, kartlegge behov, samhandle med 

praksissteder og studenter og bestille plasser etter de behovene dere har. Det vil finnes tusenvis av 

praksissteder i portalen, så hvordan begrense disse til de som faktisk er relevante for dere og de 

praksistypene som dere skal avvikle?  

Svaret er at det er de stedene dere har registrert avtale med i FS som blir tilgjengelig for dere i 

portalen.  

Dette fungerer også for selve praksisstedene, da de kun får informasjon om institusjoner som de har 

aktive avtaler med.  

 

Hvordan få praksisavtaler på plass i FS 
 

1. Kartlegg de avtalene dere har i dag. 

• Hvilke praksissteder har dere avtale med? 

• Har dere avtaler med dette stedet som gjelder hele institusjonen, et enkelt fakultet eller et 

institutt?  

• Har dere en fellesavtale for hele kommunen når det gjelder f.eks. barnehager? 

 

2. Opprett avtaler i Praksisavtale samlebilde 

Bildeeksemplet viser en avtale om kirurgisk praksis som er inngått med Lovisenberg diakonale sykehus og som kun omfatter 

Kirurgisk klinikk (med underenheter).  

 

 

Alle felter og funksjoner er dokumentert grundig på denne siden: 

https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/undervisning/spesielle-losninger-

profesjonsutdanninger/praksisavtale.html 

https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/undervisning/spesielle-losninger-profesjonsutdanninger/praksisavtale.html
https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/undervisning/spesielle-losninger-profesjonsutdanninger/praksisavtale.html
https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/undervisning/spesielle-losninger-profesjonsutdanninger/praksisavtale.html
https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/undervisning/spesielle-losninger-profesjonsutdanninger/praksisavtale.html


Det finnes ikke noe fasitsvar for hvilket nivå i en kommune eller organisasjon dere skal ha avtale på. 

Knytt avtalene til det nivået som virker mest hensiktsmessig. Men ha følgende i mente: 

• Når du oppretter en praksisavtale i FS, vil denne i utgangspunktet gjelde alle underliggende 

avdelinger/enheter på dette stedet.  

Eksempel: Registrerer du en avtale med Lovisenberg Diakonale Sykehus, gjelder denne hele 

sykehuset.  

• I underbildet Praksissted kan du imidlertid definere konkrete avdelinger/enheter som er 

omfattet av avtalen. 

Eksempel: Har du en avtale om kirurgisk praksis med Lovisenberg Diakonale Sykehus, kan du 

legge inn Kirurgiske klinikk i underbildet Praksissted. Da er avtalen begrenset til å gjelde 

denne avdelingen (og dens underenheter).  

• I Arbeidslivsportalen vil du sende behov for plasser til de enhetene du har inngått avtale med 

(avtalestedet). Tilbakemeldingen fra praksisstedet vil imidlertid gi tilbud om kapasitet på det 

laveste nivået i hierarkiet – der hvor studenten faktisk skal ut i praksis. 

Eksempel: Gjelder avtalen Kirurgisk klinikk, sender du behov for plasser direkte til klinikken, 

og får tilbud om kapasitet tilbake på selve postene under Dagkirurgi, Øre-Nese-Hals osv. 

 

Bildeeksemplet viser hvordan bestilling av praksisplasser og tilbakemelding om kapasitet vises i Arbeidslivsportalen.  

 

 

 



3. Knytt praksistype til avtalen 
I Praksisavtale-bildet er det er felt for praksistype. Denne typen identifiserer hva slags type praksis 

det er snakk om, om det er kirurgisk eller medisinsk praksis for sykepleie eller engelsk 8.-10. trinn for 

grunnskolelærer.  

Dette er en viktig opplysning for de koordinatorer og veiledere dere samarbeider med ute i 

praksisfeltet, fordi det er praksistypen som mer enn noe annet forteller dem hva studentene i praksis 

skal gjøre.  

Det er dermed nødvendig å koble praksistype til avtale. Hvis dere har avtale med et sted om to ulike 

praksistyper, oppretter dere to separate avtaler – en for hver type. 

Alle typene skal være felleskoder i FS – dvs at dere skal finne de aktuelle typene i nedtrekkslisten til 

feltet. 

 

Bildeeksemplet viser en praksisavtale med uthevet felt for praksistype. 

 

 


