Kontaktinformasjon
Cecilie Ruud Dangmann
Rådgiver fag- og yrkesopplæring
Mobil: 975 59 901
Epost: cecilie.dangmann@hedmark.org
Kristin Flesjø
Rådgiver pedagogisk utvikling
Telefon: 62 54 40 47
Epost: kristin.flesjo@hedmark.org

Har du lyst til å hospitere? Gå inn på www.hedmark.org/hospitering og meld deg
på! Der finner du også «Hospitering i yrkesfag – idehefte», med praktisk
informasjon om planlegging, gjennomføring, evaluering og dokumentasjon av din
h i i

Hospitering i yrkesfag
Planlegging

Gjennomføring

Evaluering

Dokumentasjon

• Målsetning
• Hvor og når
• Søk midler
• Planleggingsmøte

• Kom forberedt
• Ta bilder og notater
• Ditt bidrag?
• Refleksjon

• Egen refleksjon
• Hospiterinsgsstedets
erfaring
• Veien videre

• Rapport
• Videreføring
• Fortell om
hospitering på
arbeidsplassen din!

Skole og bedrift hospiterer hos hverandre for bedre
kvalitet og samarbeid i opplæringen.

Hvem kan hospitere?
TIL LEDERE
BRUK HOSPITERINGEN SOM MULIGHET TIL
Å JOBBE SYSTEMATISK MED KVALITET!
HENSIKTEN MED HOSPITERING KAN FOR
EKSEMPEL VÆRE BEDRE SAMARBEID OG
INNHOLD I PROSJEKT TIL FORDYPNING.
INSTRUKTØRER I BEDRIFT OG LÆRERE I
SKOLE KAN HOSPITERE HOS HVERANDRE OG
MÅLET ER EN KONKRET AVTALE OM NÅR
OG HVOR MANGE ELEVER SKAL KOMME TIL
BEDRIFTEN, HVA DE SKAL GJØRE, HVORDAN
SKOLEN SKAL FØLGE OPP ELEVEN OG
HVORDAN DE SKAL VURDERES. ANDRE
TEMA FOR HOSPITERING KAN VÆRE
REVIDERING AV INTERN PLAN FOR
OPPLÆRING, ØKT
VEILEDNINGSKOMPETANSE HOS
INSTRUKTØREN, YRKESRETTING AV FAG
ELLER BREDDEKOMPETANSE HOS LÆRERNE I
FAGOMRÅDET. FOR MER INFORMASJON OG
TIPS - SE «IDEHEFTE»
WWW.HEDMARK.ORG/HOSPITERING

Hospiteringen er for alle aktive aktører i
fagopplæringen. Yrkesfaglærere kan
hospitere i en bedrift eller annen skole.
Instruktører og faglige ledere kan
hospitere i skole eller en annen bedrift.
Fellesfaglærere kan hospitere på
verksted i egen skole eller bedrift.

Hvorfor?
Opplever du at det er lite tid til å
strukturere innholdet og samarbeidet
rundt prosjekt til fordypning? Føler du at
du kan lite om hverdagen i noen av
fagene du skal forberede elevene på?
Er det lenge siden du var ute i praksis
selv? Mener du at lærlingene er dårlig
forberedt på læretiden? Eller lurer du på
hva elevene lærer på skolen før du skal
ta over opplæringen?

Eksempler på
hospitering:
Instruktør/veileder i elektrofag
hospiterer i skole for å få bedre
forståelse av hverandres
arbeidshverdag og bidra med sin
kompetanse for at eleven blir bedre
forberedt på praksis
Fellesfaglærer i norsk og engelsk hospiterer med klassen i prosjekt til
fordypning på byggeplass for å finne ut hvilke praktiske oppgaver de gjør
som kan brukes som oppgave i norsk og engelsk
Instruktør/veileder og yrkesfaglærere hospiterer hos hverandre og deltar i
fagprøve for å diskutere innhold i læreplanmål vg3 og vurdering av disse i
PTF, læretid og fagprøve
Fellesfaglærer besøker butikk for å få innblikk i hverdagsoppgaver som
krever regnekunnskaper og dokumentasjon

Hva er hospitering?
Hospitering er en anledning til å besøke andre aktører
i fagopplæringen for å utveksle erfaringer og få innsikt
i den andre parts ressurser og utfordringer for å
fremme samarbeid og helhet i opplæringen. Dette
gagner elevene og lærlingene og gjør dem bedre
rustet til å fullføre en fagutdanning med dem
kompetansen som forventes i arbeidslivet.
Hospiteringen skal vare minimum 5 dager, men
dagene trenger ikke være sammenhengende. Ved
godkjent søknad, gjennomføring innen fristen og
rapportering, tildeles hospitantens arbeidsgiver
10.000 kroner.

Hvordan?

Tenk igjennom hva du vil oppnå med hospitering. Ta en
titt på eksemplene under. Hvor er det naturlig å
hospitere for å oppnå dette? Bør flere hospitere
sammen, eller på forskjellige steder for å få mer
utbytte? Diskuter med din leder og kolleger og kontakt
aktuelle hospiteringssteder. Søk midler og sett i gang!
Ønsker du hjelp eller tips finner du kontaktinformasjon
bak på denne brosjyren. Masse ideer til planlegging,
gjennomføring og søknad finner du i idéhefte for
hospitering på www.hedmark.org/hospitering

Flere eksempler på hospitering:
Yrkesfaglærer i TIP hospiterer i bedrift for å se nye
maskiner/verktøy som skolen ikke har og lager
undervisningsopplegg for elevene sammen med
bedriften
Yrkesfaglærer i RM besøker blant annet kantiner,
slakter, ferskvaredisk i butikk for å se etter egnede
arenaer for PTF og lærekandidater
Instruktør/veileder i helsearbeiderfaget
hospiterer i skole for å se hva de lærer og bli
bedre på vurdering av sine lærlinger
Yrkesfaglærer i bygg- og anlegg har bakgrunn som
tømrer – hospiterer i rørleggerfirma for å hente
gode eksempler til egen undervisning
og veiledning av elevene

Mål for hospitering
 Fornye og øke
programlærerens
kompetanse i eget fag,
samt gi
innsikt i andre fag innen
eget programområde/
utdanningsprogram.
 Øke
instruktørenes/faglige
lederes kompetanse i
den rollen de har som
veiledere for
elever/lærlinger ute i
bedrift i tråd med
læreplaner og forskrifter
i Kunnskapsløftet.
 Øke og videreutvikle
samarbeidet skole –
arbeidsliv og se
opplæringen i et
4-årig løp.
 Yrkesretting av
fellesfag

.

