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Forutsigbar og desentralisert praksis
Resolusjonen ble vedtatt på Studentparlamentsmøte 6, 27. januar 2022

Hvert år skal mange studenter ut i praksis og det er tydelige ambisjoner om at enda flere skal
ut i praksis i årene som kommer. Praksisen gir selvfølgelig studentene en uvurderlig praktisk
erfaring, nærhet til faget og bedre forståelse, men praksis er heller ikke uten utfordringer. Det
er mange parter i det kontinuerlige arbeidet som pågår, og det er intet mindre enn
kompetansen til fremtidige lærere, sykepleiere, leger og mange andre viktige
samfunnsfunksjoner som står på spill.
Enhver god praksisopplevelse begynner med praksisplass, enten den er i en kommunal skole
eller en privat bedrift, er det viktigste at det er lagt til rette for læring, og det krever ressurser
av alle. Universitetene er nødt til å sikre at planleggingen er gjort i god tid og at all
kommunikasjon er tydelig. Praksisverten må ha satt av tid hos ansatte til både å planlegge og
gjennomføre praksisen på en måte som maksimerer antallet læringsopplevelser, en student i
praksis er fortsatt en student og ikke en lærling.
Studentene må sette av mye tid, tid til å forberede seg godt, tid til å delta aktivt, tid til å
oppsummere og tid til å lære. Skal studentene forventes å ha tid til dette er det en forutsetning
at praksisen ikke kommer med tilhørende kostnader som studentene må dekke, vanligvis
gjennom utvidet deltidsarbeid, ellers er en god praksis ikke lenger del av den like retten til
utdanning.
Regjeringen har i sin plattform en klar ambisjon om at utdanning skal gi ringvirkninger i hele
landet. Dette egner desentralisert praksis seg svært godt til, hvor studentene kan få god
opplæring på universitetet før de får muligheten til å ha praksisen sin i de kommunene som
har best tid og ressurser til å ta dem godt imot. Gjøres dette riktig, åpnes en ny mulighet for å
sikre bosetning av nyutdannede, også i kommuner uten studiested. Desentralisert praksis er
allerede godt i gang, og bør være en svært tydelig vinn-vinn situasjon.
Studentene vinner ofte lite på dagens desentraliserte praksis. De får ofte opplevelsen av et nytt
sted uten noe særlig til mottakelse, de får ofte dyr bolig som skal betales i tillegg til boligen
på studiestedet, og resultatet er at muligheten for praksis utenfor studiestedet av mange
nærmest omtales med frykt. Da er også forutsetningene for at opplevelsen gir praksisverten
mye, blitt svekket allerede før praksisen har startet.
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Vi trenger en fortsatt satsning på desentralisert praksis, men vi trenger endring. Universitetet,
praksisverten og vertskommunen bør ha boplass, reisekostnader, utstyr og andre kostnader
ved praksisen ferdig planlagt før studentene får muligheten til å velge sted for praksis. Det bør
være et mål at man klarer å tilby noe så attraktivt at studentene har en kamp om å få komme
på besøk, ikke et lotteri der vinneren får bli ved studiestedet.
Vi studenter gleder oss til mer praksis, både i fag som allerede har praksis og nye fag for
praksis. Forhåpentligvis vil vi også komme oss dit at vi håper på en desentralisert praksis, det
vinner alle på.
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