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Prosedyre for undervisning
Formål:
Denne prosedyren skal sikre at gjennomføring av undervisning blir planlagt, forberedt og
gjennomført på en forsvarlig og sikker måte.

Målgruppe:
Prosedyren gjelder for rektor, faglærer, avdelingsleder og studiekoordinator

Hjemmel:
Lov om fagskoleutdanning
http://www.nokut.no/no/Fakta/Det-norske-utdanningssystemet/Nasjonaltkvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/

Beskrivelse:
Denne prosedyren tar for seg alle aspekter ved undervisningen.
Planlegging av og forberedelse til undervisning. I forkant av hvert studieår
revideres eller utformes det en emneplan for undervisning i de enkelte emner.
Klassens lærere utformer i fellesskap plan for hele emnet. Emneplanen omfatter
temaer som skal gjennomgås, i hvilken rekkefølge det skal skje, og hvilke aktiviteter
det vil omfatte, bruk av læremidler og vurderingskriterier. I planleggingen ser man på
tverrfaglighet, merker seg overlappende temaer i egne og andres emner, og
koordinerer gjennomgang av temaer som henger sammen eller bygger på
hverandre.
Undervisning utføres i henhold til sjekkliste 722-001A og dreiebok for ledelse, lærere
og evaluering for å ha kontroll med følgende:
Studentenes læreforutsetninger
Utforming av faglærers fremdriftsplan
Utforming av klassens fremdriftsplan
Innholdet i undervisningen
Evalueringer
Veiledning
Hovedprosjekt
Metoder i undervisningen
Samarbeid
Eksterne forelesere
Sluttvurdering
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