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Informasjonsmøte om ny samlingsbasert 
barnehagelærerutdanning

Harstad, 27.02.2020

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), UiT Norges arktiske universitet

Barnehagelærerutdanning i Harstad

• Oppstart i Tromsø august 2020 (uke 33)

• 20 studieplasser. Minimum 15 plasser

• Søknadsfrist: 15. april for søkere med generell 
studiekompetanse, 1. mars for realkompetansesøkere
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Samlingsbasert BLU – ny modell høst 2020 

Inntil 2-3 

uker 

organisert 

på nett. 

Individuelt/

gruppe

Praksis-

Harstad og 

omegn

100 dager

Praksis

Midt-

Troms

100 dager

Praksis-

Tromsø

100 dager

Praksis-

Narvik og 

omegn

100 dager

4 uker samling i Tromsø:

• Felles alle grupper

• 2 uker høstsemester

• 2 uker vårsemester

Gruppe  Narvik samling

2 uker høstsemester

2 uker vårsemester

Gruppe  Harstad samling

2 uker høstsemester

2 uker vårsemester

Gruppe  Finnsnes samling

2 uker høstsemester

2 uker vårsemester

Gruppe  Tromsø– samling

2 uker høstsemester

2 uker vårsemester

Mellom 

samlinger 

individuelt 

arbeid og/ 

eller 

kollokvie-

grupper

BLU samlingsbasert er et fulltidsstudium 

organisert slik:

• 4 hele uker i Tromsø med 

forelesning/seminar og studentaktive 

læringsformer

• 4 hele uker på hvert av de 4 studiestedene 

med forelesning/seminar og studentaktive 

læringsformer

• 2-3 uker organisert på nett

• Individuelt eller gruppearbeid mellom 

samlingene

Samlingsbasert studie:

• To samlingsuker per semester i Tromsø; derav første uke 
høstsemesteret

• To samlinger i Harstad per semester

• Nettbasert undervisning tilsvarende 2-3 samlinger per studieår

• Fulltidsstudium
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Praksis i studiet

• Totalt 100 dager praksis fordelt på 3 studieår

• Mulighet for å avvikle praksis i Harstad-området

• Ikke mulighet for å ha praksis på eget arbeidssted, praksis i 
barnehage til egne barn etc.
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Opptakskrav:

• Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse

• Krav til realkompetanse: 

• Minimum 25 år (eller fylle 25 år opptaksåret)

• Ikke ha generell studiekompetanse

• Du må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Minimum 3 av 
5 år må være relevant yrkeserfaring), men inntil 2 av de 5 årene kan erstattes av:

-Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år

-Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende

-Relevant arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker, dagmamma, 
fritidstilbud for barn, idrettslag ol.)

-Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år totalt (ikke ett år for hvert 
barn)

Opptakskrav forts.: 

• For barnehagelærerutdanning regnes følgende som relevant 
yrkeserfaring og utdanning:

-Arbeid fra barnehage (assistent), barnevernsinstitusjon, 
skolefritidsordning eller grunnskole (assistent, lærervikar)

-Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanning, som for eksempel 
barne- og ungdomsarbeider

• Det er forbehold om tilstrekkelig antall søkere på hvert 
studiested for at utdanningen starter opp. Vi anbefaler derfor at 
du søker og prioriterer flere studiesteder dersom du ønsker det.
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Videre gjelder følgende faglige krav:

• Norsk fra videregående skole 

• Egenerklæring på engelskkunnskaper

Krav til dokumentasjon (alle krav må dokumenteres av 
søker): 
• Motivasjonsskriv/egenerklæring må inneholde følgende:
1: Redegjørelse for din motivasjon til å gjennomføre studiet
2: Redegjørelse for din kvalifikasjoner til å gjennomføre studiet

Spørsmål vedrørende opptak:

opptak@uit.no

For andre spørsmål om utdanningen kan Silje Rossvoll Kvande 
kontaktes (silje.r.kvande@uit.no) 

mailto:opptak@uit.no
mailto:silje.r.kvande@uit.no
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Forventninger til studenter:

• Fulltidsstudium

• Ca 4500 sider pensum per studieår

• Arbeidskrav i alle emner

• Skrivekurs første studieår

• Krav om 70% tilstedeværelse i undervisningen. 100% i praksis


