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PRAKTIKBESKRIVELSE 

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. 

Gældende fra 1. august 2014 

Beskrivelse af praktikstedet: 

Institutionens navn: 

Adresse: 

Postnr. og By: 

Tlf.nr.: 

Institutionens E-mail: 

Hjemmeside adr.:  

Institutionsleder: 

Kontaktperson for praktik i pæ-

dagoguddannelsen: 

Kommunal:  

Privat:  

Regional: 

 

Børnehuset Mariendal 

Bøsbrovej 72 

8940 Randers SV 

89159640 

mariendal@randers.dk 

mariendal.randers.dk 

Maiken Thorhauge 

Selvejende institution  

 

 

mailto:mariendal@randers.dk
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Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

 

a)  80-90 

b)  0-6 år 

c)  4 

d)  6.30-16.45 (16.00) 

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

Vi er forpligtet til at arbejde udfra dagtilbudsloven.  

§ 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer de-

res trivsel, sundhed, udvikling og læring. 

Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det 

enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg op-

vækst. 

Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevel-

ser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, ud-

forskning og erfaring. 

Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. 

Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i 

forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. 

Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at 

udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i 

samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. 

Karakteristik af brugergrup-

pen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

Børn i alderen 0-6 år, fordelt på en vuggestuegruppe og tre børnehavegrupper. Vi har primært 

etniske danskere, men også enkelte med anden etnisk baggrund. Vi har enkelte børn med 

særlige behov, f.eks. sproglige, motoriske, sociale, følelsesmæssige eller andre udfordringer. 

Vi har familer, der har brug for ekstra støtte i større og mindre grad.  
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Arbejdsmetoder: 

Kort beskrivelse af praktikstedets 

pædagogiske praksis og teoreti-

ske og metodiske grundlag (Ud-

dybes senere i relation til uddan-

nelsesplanens videns- og færdig-

hedsmål) 

 

Vores pædagogiske praksis tager udgangspunkt i en anderkendende og inkluderende tilgang. 

Vi arbejder udfra principperne i ICDP. Vores pædagogik udspriger af et humanistisk menne-

skersyn. Vi tror på, at børn skal ses, høres og forstås.   

 

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

Vores personalegruppe består af pædagoger, pgu/pau medhjælper, pædagogmedhjælpere, 

køkkenassistent og administrativ medarbejder.  

 

Praktikvejlederens kvalifikati-

oner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: 

 

PD modul i praktikvejledning: 

 

Diplomuddannelse  

 

Andet/ andre uddannelser: 

Navne: Der er tilknyttet 4 vejledere på praktikstedet, som på skift varetager vejlederrollen. 

x 

 

 

x 
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Lisette Loch Frederiksen: Specialisering i social og special pædagogik 

Annette Støvring, Carina Jacobsen og Anne Laernoes: Specialisering i dagtilbudspædagogik  

Tværprofessionelt samar-

bejde in- og eksternt:  

Vi samarbejder med talepædagog, to sprogs konsulent, sundhedsplejeske, psykolog, fysiote-

rapeut og fremskudt socialrådgiver.  

Herudover samarbejder vi også med skoler og fritidshjem.  

Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

 

 

 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at ar-

bejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

Det forventers at den studerende kan varetage pædagogiske aktiviteter og opgaver alene, så 

som at være på legepladsen alene og på ture ud af huset.  

Den studerende vil aldrig være alene i huset, dog vil der være tider på dagen, hvor den stude-

rende er alene på en stue, da den studerende er en del af vores normering.  

Øvrige oplysninger  
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Uddannelsesplan  
Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage 

studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse 

af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i 

samarbejde med professionshøjskolen. 

Specialiseringsmuligheder: 

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmulighe-

der. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kom-

petenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen.  Praktikstedet kan præsentere det sekundære speciali-

seringsområde på samme måde) 

                                                                              Primær:                    Sekundær: 

 Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                   

 

 Skole- og fritidspædagogik                                                                                                   

 

 Social- og specialpædagogik                                                                      

x  

  

x  



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 6 af 25 

 

Valgfagsområder: 

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.  

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen? 

                                                        

1) Kreative udtryksformer. 

2) Natur og udeliv. 

3) Sundhedsfremme og bevægelse. 

4) Medier og digital kultur. 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. 

6) Social innovation og entreprenørskab. 

7) Kulturmøde og interkulturalitet. 

  

x 

x 

x 
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Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden) 

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem delta-

gelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 

Vidensmål: Den studerende 

har viden om 

 

Færdighedsmål: Den stu-

derende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den dag-

lige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmulig-

heder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøt-

ter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

praktikstedets målgrupper 

samt praktikstedets pædago-

giske og samfundsmæssige 

opgaver, 

anvende viden om praktik-

stedets samfundsmæssige 

opgaver i tilrettelæggelsen 

af det pædagogiske ar-

bejde, 

Den studerende tilegner sig indsigt i og viden om dagtilbuddets op-

gave, ved hjælp af teori/litteratur samt drøftelser med vejleder om 

pædagogens opgaver. Vi forventer at den studerende afprøver og 

eksperimenterer med pædagogiske opgaver/forløb jf. dagtilbudslo-

vens beskrivelse af formålet.   

målsætning, tilrettelæggelse 

og organisering af pædago-

gisk praksis, herunder om 

pædagogiske metoders ef-

fekter, 

målsætte, tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere 

pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om ef-

fekten af forskellige pæda-

gogiske metoder, 

Vores pædagogiske praksis tager udgangspunkt i en årsplan, hvor 

de pædagogiske læreplaner er inddraget.  

Den studerende skal målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evalu-

ere pædagogiske forløb/aktiviteter med udgangspunkt i Smitte-mo-

dellen og ICDP samspilstemaerne. Aktiviteterne/forløbene skal tage 

udganspunkt i vores årsplanlægning og læreplaner.   

 
dokumentere og evaluere 

egen deltagelse i pædago-

gisk praksis, herunder re-

flektere over kvaliteten i 

egne læreprocesser, og 

Den studerende skal dokumentere og evaluere egen praksis ved 

hjælp af praktikdokumentet til hver vejledning. Herudover skal den 

studerende undrer sig i dagligdagen. Den studerende bliver bevidst 

om egne styrker ift. pædagogisk faglighed og kan italesætte dem.   
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såvel den sundhedsmæssige 

som den dannelsesmæssige 

betydning af sunde madva-

ner, måltidskultur, hygiejne 

og indeklima. 

anvende viden om sundhed 

og sundhedsfremme i tilret-

telæggelsen af det pædago-

giske arbejde. 

Den studerende får viden om fysisk, psykisk og social sundhed og 

sundhedsfremme.  

Vi arbejder med trivseslskema/sociogrammer og laver handleplaner 

ift. børn med særlige behov. Herudover har vi implementeret Fri for 

mobberi.  

Der er mulighed for at få vejledning af vores køkkenassistent.  

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

Berit Bae: Den voksnes definitionsmagt (artikel)  

Teori omkring ICDP 

Materialet om Fri for mopperi 

Teori om relationer 

Det aftales med vejleder. 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes læ-

ringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

Den studerende og praktikstedets vejleder skal beskrive hvordan den studerende arbejder med at 

opfylde videns, færdigheds og kompetancemålene.   

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

 

a) Uddannelsesforløbet tilrettelægges med udgangspunkt i praktiskstedsbeskrivelsen og ud-

dannelsesstedets mål. Den studerende modtager feedback fra vejleder ift. praktikken.  

 

b) Der afholdes en times vejledning hver uge. 

 

c) Portfolioet skal medbringes og være en aktiv del af hver vejledning.  
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b) Hvordan og hvornår afhol-

des vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

Den studerendes arbejds-

plan: 

Mødeplan udleveres ved forbesøg 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan institutio-

nen forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Det er vejleder eller leder der står for kontakten til uddannelsesinstitutionen.  

Ved bekymring eller problemer i praktikken drøftes disse først med den studerende. Og er der 

brug for yderligere, så kontakter vejleder uddannelsesinstitutionen.  

De dele af skabelonen som indeholder specialiseringer institutionen ikke tilbyder, kan slettes. Vær opmærksom på ikke at slette 4. 

praktik, som ligger til sidst i dokumentet.  
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Uddannelsesplan 2. praktik - Dagtilbudspædagogik  

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode. 

Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af 

børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation. 

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relatio-

ner til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere 

over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer. 

Vidensmål: Den stude-

rende har viden om 

Færdighedsmål: Den 

studerende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige 

pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder 

tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktik-

stedet den studerendes læring indenfor dette?) 

det 0-5 årige barns for-

udsætninger og udvik-

lingsmuligheder, herun-

der børn med særlige 

behov, 

tilrettelægge differentie-

rede pædagogiske aktivi-

teter gennem analyse af 

børns forudsætninger, in-

teraktion og kommunika-

tion, 

Den studerende får mulighed for at lave observationer ved at målsætte, 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk forløb, som tager ud-

gangspunkt i en mindre gruppe og dennes behov.  

Den studerende får mulighed få at afprøve forskellige metoder og får en 

viden om børnenes forudsætninger samt indsigt i arbejdet med disse. 

Der kan arbejdes med undringer, som drøftes med vejleder eller kolleger. 
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samspil og interaktion 

samt relationernes be-

tydning for det 0-5 årige 

barns leg, læring, sociali-

sering, trivsel og udvik-

ling, 

skabe nærværende relati-

oner og understøtte det 

enkelte barns udfoldelses- 

og deltagelsesmuligheder i 

fællesskabet, 

Den studerende skal understøtte det enkelte barns udvikling ved at være 

anerkendende og tydelig og tage udgangspunkt i barnets nærmeste ud-

viklingszone. Den studerende får mulighed for at kunne skabe relation til 

flere børn, hvor den studerende kan planlægge pædagogiske forløb, have 

samspil i dagligdagen, hvor fællesskabet vægtes. Den studerende får ind-

sigt i børns trivsel og udvikling ved dialog med kolleger, litteratur og vej-

ledning. 

dialog og professionel 

kommunikation, 

kommunikere nuanceret, 

præcist og forståeligt med 

børn, familier og kolleger, 

Den studerende skal være anerkendende og professionel i forhold til 

børn, forældre og kolleger. Den studerende får indsigt i professionel kom-

munikation ved vejledning, litteratur og i hverdagenssamtalerne. 

Den studerende vil få muligehed for at deltage i et tværfagligt gruppe-

møde og til en forældresamtale. Herudover skal den studerende deltage i 

personalemøder, stuemøder og andre møder, hvor der er mødepligt. 

leg, legeteorier og lege-

kulturer, 

rammesætte børns leg, Den studerende skal kunne tage initiativ til at understøtte børns leg. Den 

studerende får mulighed for at rammesætte leg og andre aktiviteter. 

kropslig, kreativ, musisk 

og æstetisk læring og 

udfoldelse i pædagogisk 

praksis og 

målsætte, tilrettelægge og 

evaluere pædagogiske ak-

tiviteter og generelt moti-

vere og understøtte børns 

leg og æstetiske, musiske 

og kropslige udfoldelse og 

Den studerende skal målsætte, planlægge og evaluere pædagogiske for-

løb, ved at motivere og understøtte børnene i forløbet. Forløbene skal 

tage udgangspunkt i vores læreplanestema eller aftalemål. Den studer-

nde kan bruge smittemodellen. 

omsorg, sundhedsfrem-

mende og forebyggende 

arbejde. 

tilrettelægge, gennemføre 

og evaluere indsatser for 

omsorg, sundhed og fore-

byggelse. 

Den studerende skal arbejde med indsatser for børn i forhold til omsorg, 

trivsel, sundhed og forebyggelse ved at tage initiativ til at gennemføre til-

tag, som bagefter evalueres til vejledning eller møder. 
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Den studerende skal have et ICDP forløb i, hvor der arbejdes med rela-

tion til et selvvalgt barn. 

Angivelse af relevant 

litteratur:  

Teori om ICDP, Materialet om ”FRI for mobberi”, teori om relation. Det specifikke litteratur aftales med 

vejlederen. 

 

Evaluering. Her formu-

leres hvordan den stude-

rendes læringsudbytte 

evalueres ved 2/3 af 

praktikperioden  

Den studerende og praktikstedets vejleder skal løbende evaluere den studerendes læringsudbytte og 

beskrive, hvordan den studerende arbejder med at opfylde videns, færdigheds og kompetencemålene. 

 

Organisering af vej-

ledning: 

a) Hvordan tilrettelæg-

ges uddannelsesforløbet 

for den enkelte stude-

rende?: 

b) Hvordan og hvornår 

afholdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages 

den studerendes portfo-

lio i vejledningsproces-

sen? 

 

a)Uddannelsesforløbet tilrettelægges med udgangspunkt i praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesste-

dets mål. Den studerende modtager løbende feedback fra vejlederen. 

 

 

b)Der afholdes 1 times vejledning hver uge. Stuemøder, personalemøder, pædagogmøder og foredrag 

m.m er også vejledning. 

 

 

c)Portofolioet skal medbringes og være en aktiv del ag hver vejledning. 
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Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige forvent-

ninger til den studeren-

des forudsætninger? 

Vi forventer at den studerende udviser engagement og tager ansvar og ejerskab for egen læring. Den 

studerende skal være undrende og reflekterende ift egen og stedets praksis. Vi forventer at den stude-

rende er stabil og kan arbejde selvstændigt.  

 

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

 

Den udleveres ved forbesøg. 

 

Organisering af kon-

takt til uddannelsesin-

stitution 

(herunder en kort be-

skrivelse af hvordan 

praktikstedet forholder 

sig, hvis der er bekym-

ring / problemer i prak-

tikforløbet) 

Det er vejleder eller leder, der står for kontakten til uddannelsesinstitutionen. Ved bekymring eller pro-

blemer i praktikken, drøftes disse først med den studerende. Er der brug for yderligere, så kontakter 

vejleder uddannelsesinstitutionen. 

 

 

Uddannelsesplan 3. praktik - Dagtilbudspædagogik 
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Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. 

Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. 

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og lære-

processer, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag 

kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. 

Vidensmål: Den stude-

rende har viden om 

Færdighedsmål: Den stude-

rende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den 

daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmu-

ligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan under-

støtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

samfundsmæssige og insti-

tutionelle problemstillinger 

forbundet med pædagogisk 

arbejde i dagtilbud, 

identificere, analysere og vur-

dere samfundsmæssige ram-

mer og institutionskulturens 

betydning for samarbejde, pæ-

dagogisk udvikling og kvalitet, 

Den studerende kan tilegne sig viden og indsigt i den samfunds-

mæssige opgave det pædagogiske arbejde er. Drøftelser via vej-

ledning og litteratur. Den studerende vil få mulighed for at arbejde 

inkluderende, hvor identificering, analyse og vurdering vil indgå. 

Den studerende skal gennemføre et ICDP forløb.  

leg, bevægelse, natur- og 

kulturoplevelser, digitale 

medier samt skabende akti-

viteters betydning for 0-5 

åriges dannelse, trivsel, læ-

ring og udvikling, 

udvikle det fysiske, psykiske, 

sociale og æstetiske børne-

miljø, 

 

Den studerende skal beherske evnen til at planlægge, gennemføre 

og evaluere pædagogiske aktiviteter/forløb selvstændigt ift. børns 

dannelse, trivsel, læring og udvikling.  

Den studerende må bidrage til udvikling af børnemiljøet.  
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forandringsprocesser og in-

novation, 

bidrage til udvikling af pæda-

gogisk praksis gennem innova-

tive og eksperimenterende til-

tag, 

Den studerende behersker evnen til aktionslæring, hvor der bliver 

eksperimenteret ift innovartion og pædagogisk praksis.  

inddragelse af børn og for-

ældres perspektiv i udvik-

lings- og forandringsproces-

ser, 

inddrage børn og forældres 

ideer og kreativitet som en del 

af pædagogiske udviklings- og 

forandringsprocesser, 

Den studerende skal evne at lytte og være imødekommende ift. at 

inddrage børn og forældres ideer og kreativitet med henblik på ud-

vikling eller forandring. Den studerende skal mestre evnen til at 

barnet perspektivet.  

 

didaktiske og pædagogiske 

metoder til udvikling af pæ-

dagogisk praksis, herunder 

dokumentation og evalue-

ring, og 

sætte mål, anvende dokumen-

tations- og evalueringsmeto-

der og udvikle viden gennem 

deltagelse, systematisk erfa-

ringsopsamling og refleksion 

over pædagogisk praksis og 

Den studerende skal beherske evnen til at arbejde didaktisk og sy-

stematisk både selvstændigt og ift vores vedtaget læreplaner og 

årsplanlægning. Den studerende skal vise engagement og være i 

stand til at reflektere over egen og stedets pædagogiske praksis. 

førstehjælp. udføre grundlæggende første-

hjælp. 

Undervisning på studiedage 

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

Inkluderende pædagogik af Bjørg Kjær.  

Litteratur om ICDP og anerkendelsesbegrebet. Den specifikke litteratur aftales med vejleder. 

Professionelt forældresamarbejde af Elsebeth Jensen og Helle Jensen.  

 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 16 af 25 

 

Evaluering. Her formule-

res hvordan den studeren-

des læringsudbytte evalue-

res ved 2/3 af praktikperio-

den  

Den studerende og praktikstedets vejleder skal løbende evaluere den studerendes læringsudbytte 

og beskrive, hvordan den studerende arbejder med at opfylde videns, færdigheds og kompetence-

målene. 

 

 

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår af-

holdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

 

 a)Uddannelsesforløbet tilrettelægges med udgangspunkt i praktikstedsbeskrivelsen og uddannel-

sesstedets mål. Den studerende modtager løbende feedback fra vejlederen. 

 

 

b)Der afholdes 1 times vejledning hver uge. Stuemøder, personalemøder, pædagogmøder og fore-

drag m.m er også vejledning. 

 

 

c)Portofolioet skal medbringes og være en aktiv del ag hver vejledning. 

 

Institutionen som prak-

tiksted: 

Vi forventer at den studerende udviser engagement og tager ansvar og ejerskab for egen læring. 

Den studerende skal være undrende og reflekterende ift egen og stedets praksis. Vi forventer at 

den studerende er stabil og kan arbejde selvstændigt.  
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Er der særlige forventnin-

ger til den studerendes for-

udsætninger? 

 

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

 

Mødeplanen udleveres ved forbesøg. 

 

Organisering af kontakt 

til uddannelsesinstitu-

tion 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan praktikste-

det forholder sig, hvis der 

er bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Det er vejleder eller leder, der står for kontakten til uddannelsesinstitutionen. Ved bekymring eller 

problemer i praktikken, drøftes disse først med den studerende. Er der brug for yderligere, så kon-

takter vejleder uddannelsesinstitutionen. 
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Uddannelsesplan 2. praktik - Social- og specialpædagogik 

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode. 

Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk 

praksis. 

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund 

gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag. 

Vidensmål: Den studerende 

har viden om 

Færdighedsmål: Den stude-

rende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den 

daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmu-

ligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan un-

derstøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

kommunikationsformer og 

relationsdannelse, herunder 

om den professionelle sam-

tale, 

kommunikere professionelt, 

etablere og indgå i professio-

nelle relationer til mennesker i 

udsatte positioner, 

Vi anvender en anerkendende kommunikationsform og dette in-

troduceres den studerende i.  

Den studerende inddrages i forældresamarbejde og i tværprofes-

sionelt samarbejde. Den studernde følger inklusinonspædagogen, 

som varetager opgaver med børn og familier i vanskeligheder. 

  Den studerende får indsigt i det professionelle samarbejde ved 

at deltage i vores tværfaglige gruppemøder, netværksmøder og 
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sparring med andre faggrupper, såsom psykolog, talepædagog 

og fremskudt socialrådgiver. 

Den studerende skal i praktikforløbet gennemføre et ICDP forløb 

med en af praktikstedets ICDP vejledere. 

professionsetik og pædagogi-

ske værdier, 

analysere og vurdere etik, 

magt og ligeværd i sin egen og 

andres tilgang til det enkelte 

menneske og til fællesskaber, 

Den studerende skal deltage i personalemøder og pædagogmø-

der hvor professionsetik og pædagogiske værdier drøftes og der 

er mulighed for pædagogisk sparring.  

Der kan arbejdes med undringer og refleksion til vejledning og på 

pædagogmøder.  

Den studerende vil møde forskellige tilgange og sammenhænge, 

da personalegruppen er forskellige.  

konflikt- og voldsforebyg-

gelse, konfliktnedtrapning og 

udadreagerende adfærd, 

vurdere konflikter, forebygge 

og håndtere konflikter samt 

evaluere indgreb i konflikt- og 

voldsepisoder, 

Den studerende vil i det daglige pædagogsiske arbejde skulle 

håndtere konflikter ved at intervenere ift. børnene. Der drøftes 

konflikthåndtering og episoder til vejledning og til møder. 

bevægelsesmæssige, musi-

ske, æstetiske og kreative 

processers betydning i den 

socialpædagogiske praksis 

og 

tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere pædagogiske aktivi-

teter inden for udvalgte områ-

der, herunder inddrage børn, 

unge og voksnes kreativitet og 

perspektiv og 

Den studerende skal målsætte, tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere pædagogiske forløb/aktiviteter med udgangspunkt i 

Smitte-modellen og ICDP samspilstemaerne. Aktiviteterne/forlø-

bene skal tage udganspunkt i vores årsplanlægning og lærepla-

ner.   
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hjælpemidler og professions-

teknologier i et lærings- og 

udviklingsperspektiv. 

vurdere og anvende hjælpe-

midler og professionsteknolo-

gier i samarbejde med menne-

sker med særlige behov med 

henblik på at understøtte ud-

vikling og læring. 

Den studerende får kendskab til udviklingen og anvendelsen af 

hjælpemidler f.eks. piktogrammer for at understøtte udvikling og 

læring hos børn med særlige behov.  

Den studerende skal indgå i udarbejdelsen af dansk pædagogisk 

udviklingsbeskrivelse og TRAS (tidlig registrering af sproglig ud-

vikling)  

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

Berit Bae: artikkel om voksnes definitionsmagt.  

Litteratur om relationer, ICDP, børn med særlige behov, børn i sorg og krise. 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes læ-

ringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

Den studerende og praktikstedets vejleder skal beskrive hvordan den studerende arbejder med at 

opfylde videns, færdigheds og kompetancemålene.   

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår afhol-

des vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

a) Uddannelsesforløbet tilrettelægges med udgangspunkt i praktiskstedsbeskrivelsen og uddannel-

sesstedets mål. Den studerende modtager feedback fra vejleder ift. praktikken.  

 

 

b) Der afholdes vejledning en time hver uge. Deltagelse i tværfaglige gruppemøder samt sparring 

med fremskudt socialrådgiver betrægtes også som vejledning.    

Vejledning består af diskussion af litteratur, drøftelser af undringer, sparring ift. børn, pædagogisk 

praksis og intervention.  

 

c)Portfolioet skal medbringes og være en aktiv del af hver vejledning. 
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Institutionen som praktik-

sted: 

Er der særlige forventninger 

til den studerendes forud-

sætninger? 

Det forventes, at den studerende er stabil og fleksibel. Desuden forventes det, at den studerende 

kan anvende viden i fht. det pædagogiske arbejde og planlægge, gennemføre og evaluere pæda-

gogiske forløb/aktiviteter selvstændigt.  Den studerende skal være forberedt til vejledning og ind-

drage portofolio. Vi vil gerne, at den studerende undrer sig og reflkterer over vores praksis og i 

talesætter det på møder/vejledning.  

Den studerendes arbejds-

plan: 

 

Mødeplan udleveres ved forbesøg.  

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan praktikste-

det forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Det er vejleder eller leder der står for kontakten til uddannelsesinstitutionen.  

Ved bekymring eller problemer i praktikken drøftes disse først med den studerende. Og er der 

brug for yderligere, så kontakter vejleder uddannelsesinstitutionen.  
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Uddannelsesplan 3. praktik - Social- og specialpædagogik 

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. 

Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med 

målgrupperne. 

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers læ-

rings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører. 

Vidensmål: studerende 

har viden om 

Færdighedsmål: Den stude-

rende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den 

daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmu-

ligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan under-

støtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

Den institutionelle, organi-

satorske og ledelsesmæs-

sige rammer for social- og 

specialpædagogiske indsat-

ser 

agere professionelt inden for 

de givne institutionelle, organi-

satoriske og ledelsesmæssige 

rammer, 

 

forskellige social- og speci-

alpædagogiske tilgange og 

metoder, 

foretage en faglig vurdering af 

de metoder, som anvendes på 

praktikstedet, 
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tilgrænsende fagligheder og 

rammerne for tværprofessi-

onelt samarbejde, 

indgå i tværprofessionelt sam-

arbejde om løsningen af kon-

krete opgaver og/eller pro-

blemstillinger, 

 

opgave- og ansvarsforde-

ling mellem målgrupperne, 

professionelle, frivillige og 

pårørende, 

redegøre for egen faglighed, 

opgaver og ansvar i et mange-

facetteret samarbejde, 

 

forandringsprocesser og in-

novation, 

deltage i udviklingen af den 

pædagogiske praksis gennem 

innovative og eksperimente-

rende tiltag, 

 

didaktiske og pædagogiske 

metoder til udvikling af pæ-

dagogisk praksis, herunder 

dokumentation og evalue-

ring, og 

sætte mål, anvende dokumen-

tations- og evalueringsmeto-

der og udvikle viden gennem 

deltagelse, systematisk erfa-

ringsopsamling og refleksion 

over pædagogisk praksis og 

 

førstehjælp. udføre grundlæggende første-

hjælp. 

 

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 
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Evaluering. Her formule-

res hvordan den studeren-

des læringsudbytte evalue-

res ved 2/3 af praktikperio-

den  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår af-

holdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

a) 

 

b) 

 

 

c) 

Institutionen som prak-

tiksted: 

Er der særlige forventnin-

ger til den studerendes for-

udsætninger? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 
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Organisering af kontakt 

til uddannelsesinstitu-

tion 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan praktikste-

det forholder sig, hvis der 

er bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

 


