PRAKTIKBESKRIVELSE
Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele:
A. Beskrivelse af praktikstedet (skrives direkte ind på Praktikportalen)
B. Uddannelsesplan for første praktikperiode
a) Pædagogens praksis
C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode
a) Dagtilbudspædagogik
b) Skole- og fritidspædagogik
c) Social- og specialpædagogik
Praktikstedet udfylder de hvide felter. Findes de efterspurgte oplysninger på praktikstedets hjemmeside, er det tilstrækkeligt at henvise til hjemmesiden.
Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante praktikperioder med beskrivelser af, hvordan man på praktikstedet arbejder med de angivne videns-og
færdighedsmål, hvordan studerende kan arbejde med målene. Og hvordan praktikstedet understøtter studerendes læring inde for dette. (De
specialiseringsområder, som praktikstedet ikke tilbyder, kan slettes).

A. Beskrivelse af praktikstedet
Skrives direkte ind på Praktikportalen
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B. UDDANNELSESPLAN
Uddannelsesplan for 1. praktikperiode - Pædagogens praksis
Grundfagligheden giver de studerende kompetencer til professionelt at støtte og facilitere børn, unge og voksnes udvikling, læring, trivsel, medborgerskab og
dannelse.

Kompetenceområde: Pædagogens praksis
Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på
praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål

Færdighedsmål

Den studerende har viden om

Den studerende kan

Hvordan arbejder praktikstedet med dette?
Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet?
Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette?

Praktikstedets målgrupper samt
praktikstedets pædagogiske og
samfundsmæssige opgaver

Anvende viden om praktikstedets
samfundsmæssige opgaver i
tilrettelæggelsen af det
pædagogiske arbejde

Som studerende i Vores Børnehave vil du arbejde med alle børn fra 0-6 år da vi er en samlet
gruppe. Her vil du blive præsenteret for de pædagogiske og samfundsmæssige opgaver der er
for denne målgruppe. Vi forventer at du som studerende er medansvarlig for at danne
relationer til målgruppen og at du stiller dig kritisk og undrende overfor det pædagogiske
arbejde som udføres i huset.

Målsætning, tilrettelæggelse og
organisering af pædagogisk
praksis, herunder om
pædagogiske metoders effekter

Målsætte, tilrettelægge,
gennemføre og evaluere
pædagogisk praksis med
inddragelse af viden om effekten af

I Vores børnehave stiller vi krav til den studerende om at du er aktiv deltagende i
dagligdagens gøremål, så som morgensamling, planlægning af dagens aktiviteter og
udførelser, måltider og ture ud af huset. Vi lægger pædagogiske strategier for hvert enkelt
barn. Du vil få indsigt i disse og være med til dagligt at reflektere og evaluere i forhold til
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forskellige pædagogiske metoder

målsætningen. Vi arbejder ud fra SMITTE modellen. Vi lægger vægt på en dagligdag med
tryghed og gensidig tillid og respekt for det enkelte barn. Vi ønsker at medvirke til, at børnene
bliver ansvarsbevidste i for hold til sig selv, deres medmennesker og samfundet i øvrigt.

Evaluerings-, undersøgelses- og
dokumentationsformer

Dokumentere og evaluere egen
deltagelse i pædagogisk praksis,
herunder reflektere over kvaliteten
i egne læreprocesser

Som arbejdsredskab vil den studerende blive bedt om at skrive logbog. Vi forventer at
den studerende reflektere over egne og husets praksis. Vi vil løbene reflektere sammen,
samt dykke ned i de situationer og processer der sker i dagligdagen i
vejledningstimerne. Her tager vi fat på de problematikker og succes du er støt på.
Herigennem vil vi kigge på den studerendes egne iagttagelser og refleksioner som skal
bruges i portfolioen.

Såvel den sundhedsmæssige
som den dannelsesmæssige
betydning af sunde madvaner,
måltidskultur, hygiejne og
indeklima

Anvende viden om sundhed og
sundhedsfremme i
tilrettelæggelsen af det
pædagogiske arbejde

I vores Børnehave har vi en ”madmor”. Vi får varm mad 2 gange om ugen og rugbrød med
varieret pålæg 3 dage om ugen. Her bliver der serveret forskelligt retter som vi opfordre alle
til at smage på. Vi som personale spiser med som rollemodeller til alle tre måltider i løbet af
dagen. Vi er meget ude og får frisk luft. Enten i vores have, i vores skovhus eller på tur i
nærområdet. Her har vi masser af plads til at boltre os på. Der er plads til fordybelse i
skovbunden eller i træerne, men også til løb og motorisk udfoldelse. Dette har vi som hus en
forventning om at den studerende deltager i.

Anbefalet litteratur i 1. praktik
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?
Som et fast punkt for hver uge vil der blive afholdt vejledning. Vi har 1 time hvor vi kan se på dine iagttagelser og refleksioner. Du vil blive bedt om at lave en dagsorden til
hver vejledning og efterfølgende referat af mødet. Som studerende i Vores børnehave vil du blive mødt af et personaleteam som alle vil guide og vejlede dig i din dagligdag.
Dette for at give dig et mere nuanceret billede af det pædagogiske arbejde. Du kommer som oftest til at arbejde sammen med din vejleder, men ellers står resten af
personalegruppen klar til at hjælpe. Igennem vejledningen vil vi kigge på litteratur som er relevant for portfolio arbejdet og for dine iagttagelser og refleksioner.

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?
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C. Uddannelsesplan for 2. og 3. praktikperiode
Specialiseringen: Dagtilbudspædagogik - 2. praktikperiode
Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0–5årige. De vil i særlig grad have kompetencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fagligt grundlag skabes
optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv.

Kompetenceområde: Relation og kommunikation
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 relationer 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

Færdighedsmål

Den studerende har viden om

Den studerende kan

Hvordan arbejder praktikstedet med dette?
Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet?
Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette?

Det 0-5 årige barns
forudsætninger og
udviklingsmuligheder, herunder
børn med særlige behov

Tilrettelægge differentierede
pædagogiske aktiviteter gennem
analyse af børns forudsætninger,
interaktion og kommunikation

I Vores børnehave lægger vi stor vægt på et godt forældre samarbejde. Vi er i daglig dialog
med forældrene, dette for at vide hvordan det enkelte barns ve og vel er. Som studerende
vil du skulle indgå på lige fod med det faste personale i dialog og planlægning for det enkelte
barns hverdag. Du skal kunne planlægge og udføre aktiviteter i forhold til det enkelte barns
udviklingszone og igennem dette sætte ord på dine oplevelser og refleksioner.
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Samspil og interaktion samt
relationernes betydning for det
0-5 årige barns leg, læring,
socialisering, trivsel og udvikling

Skabe nærværende relationer og
understøtte det enkelte barns
udfoldelses- og
deltagelsesmuligheder i
fællesskabet

For at give alle børn lige muligheder for at deltage i fællesskabet er vi nød til at behandle alle
forskelligt. Igennem aktiv deltagelse og dialog kan vi få indsigt i det enkeltes barns behov. Vi
skaber en tryg og struktureret hverdag for at give alle børn deltagelses muligheder i
gruppen. Igennem dette er der god mulighed for at udvikle samspil og interaktion med
andre børn. Som studerende er det vigtigt at den studerende sætter sig ind i betydningen af
børns leg og læring i forhold til socialisering og relationer til andre.

Dialog og professionel
kommunikation

Kommunikere nuanceret, præcist
og forståeligt med børn, familier
og kolleger

I Vores Børnehave bliver man altid mødt af personalet både om morgenen og om
eftermiddagen. Vi vægter forældrekontakten højt og tager os god tid til at tage os af dem.
Som studerende vil du også blive klædt på til at gå i dialog med forældrene og møde dem
professionelt. Vi er tydelige og nærværende voksne både overfor børn som forældre.

Leg, legeteori og legekulturer

Rammesætte børns leg

Kropslig, kreativ, musisk og
æstetisk læring og udfoldelse i
pædagogisk praksis

Målsætte, tilrettelægge og
evaluere pædagogiske aktiviteter
og generelt motivere og
understøtte børns leg og
æstetiske, musiske og kropslige
udfoldelse

Omsorg, sundhedsfremmende og
forebyggende arbejde

Tilrettelægge, gennemføre og
evaluere indsatser for omsorg,
sundhed og forebyggelse

Vi arbejder med leg på forskellige måder. Vi rammesætter voksenstyret lege med et
pædagogisk formål og anerkender stadig vigtigheden i den frie leg. Vi forventer at den
studerende kan igangsætte lege på eget initiativ samt understøtte børnenes frie leg.

Hver morgen har vi morgensamling hvorefter dagen bliver tilrettelagt. Her vil der være gode
muligheder for at komme med input. Den studerende vil blive bedt om at stå for
morgensamlingen og dens sange og evt indhold. Hver fredag er vi i Poulsker hallen hvor den
studerende kan stå for planlægning af indhold og udførelse.

Vi opdrager børnene i samråd med forældrene, til sociale kompetencer, så de
behandler andre som de selv vil behandles. Vi lægger vægt på en dagligdag med
tryghed og gensidig tillid og respekt for det enkelte barn. Vi ønsker at medvirke til, at
børnene bliver ansvarsbevidste i for hold til sig selv, deres medmennesker og
samfundet i øvrigt.
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Førstehjælp
(Undervisning varetages af UCC)

Udføre grundlæggende
førstehjælp

Anbefalet litteratur i 2. praktik
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?
Som et fast punkt for hver uge vil der blive afholdt vejledning. Vi har 1 time hvor vi kan se på dine iagttagelser og refleksioner. Du vil blive bedt om at lave en
dagsorden til hver vejledning og efterfølgende referat af mødet. Som studerende i Vores børnehave vil du blive mødt af et personaleteam som alle vil guide og
vejlede dig i din dagligdag. Dette for at give dig et mere nuanceret billede af det pædagogiske arbejde. Du kommer som oftest til at arbejde sammen med din
vejleder, men ellers står resten af personalegruppen klar til at hjælpe. Igennem vejledningen vil vi kigge på litteratur som er relevant for portfolio arbejdet og
for dine iagttagelser og refleksione.
Hvordan inddrages den studerendes portfolio?
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Specialiseringen: Dagtilbudspædagogik - 3. praktikperiode
Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0–5årige. De vil i særlig grad have kompetencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fagligt grundlag skabes
optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv.

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling
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 læreprocesser, 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

Færdighedsmål

Den studerende har viden om

Den studerende kan

Hvordan arbejder praktikstedet med dette?
Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet?
Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette?

Samfundsmæssige og
institutionelle
problemstillinger forbundet
med pædagogisk arbejde i
dagtilbud

Identificere, analysere og
vurdere samfundsmæssige
rammer og institutionskulturens
betydning for samarbejde,
pædagogisk udvikling og kvalitet

Leg, bevægelse, natur- og
kulturoplevelser, digitale
medier samt skabende
aktiviteters betydning for 0-5
åriges dannelse, trivsel, læring
og udvikling

Udvikle det fysiske, psykiske,
sociale og æstetiske børnemiljø

Forandringsprocesser og
innovation

Bidrage til udvikling af
pædagogisk praksis gennem
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innovative og
eksperimenterende tiltag
Inddragelse af børn og
forældres perspektiv i
udviklings- og
forandringsprocesser

Inddrage børn og forældres
ideer og kreativitet som en del
af pædagogiske udviklings- og
forandringsprocesser

Didaktiske og pædagogiske
metoder til udvikling af
pædagogisk praksis, herunder
dokumentation og evaluering

Sætte mål, anvende
dokumentations- og
evalueringsmetoder og udvikle
viden gennem deltagelse,
systematisk erfaringsopsamling
og refleksion over pædagogisk
praksis

Anbefalet litteratur i 3. praktik

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?
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Specialiseringen: Skole- og fritidspædagogik - 2. praktikperiode
Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og
unge i 6-18 års alderen. De har i særlig grad viden om børns og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. Pædagogen har kompetencer til at indgå i
skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisningen samt i det fritidspædagogiske område.

Kompetenceområde: Udviklings- og læringsrum
Området retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og fritidsinstitutioner, herunder tilrettelæggelse og
gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver
i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom.

Vidensmål

Færdighedsmål

Den studerende har viden om

Den studerende kan

Hvordan arbejder praktikstedet med dette?
Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet?
Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette?
(Kopieret fra praktikstedets uddannelsesplan)

Professionsfaglig
kommunikation, argumentation
og samarbejde

Kommunikere og samarbejde
professionelt med forældre, kolleger,
lærere og andre relevante aktører

Ledelse af udviklings- og
læringsrum, herunder om
klasserumsledelse

Motivere, lede og samle børn og unge
om konkret læring

Didaktik og metodik knyttet til
læring

Redegøre for sammenhængen mellem
metodiske og didaktiske overvejelser
og egen pædagogiske praksis

Bevægelsesmæssige, musiske,
æstetiske og kreative

Tilrettelægge, gennemføre og
evaluere differentierede
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processers betydning for trivsel, læreprocesser inden for udvalgte
læring og udvikling
områder, herunder inddrage børn og
unges perspektiv
Omsorg, sundhedsfremmende
og forebyggende arbejde

Tilrettelægge, gennemføre og
evaluere indsatser, der styrker
forebyggelse samt børn og unges
omsorg og sundhed

6-18 åriges forudsætninger og
udviklingsmuligheder, herunder
børn med særlig behov

Tilrettelægge differentierede
pædagogiske aktiviteter gennem
analyse af børn og unges
forudsætninger og
udviklingsmuligheder

Førstehjælp
(Undervisning varetages af
UCC)

Udføre grundlæggende førstehjælp

Anbefalet litteratur i 2. praktik

Hvordan er vejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?
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Specialiseringen: Skole- og fritidspædagogik - 3. praktikperiode
Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og
unge i 6-18 års alderen. De har i særlig grad viden om børns og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. Pædagogen har kompetencer til at indgå i
skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisningen samt i det fritidspædagogiske område.

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling
Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og opgaver.

Kompetencemål: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring
fremmes.

Vidensmål

Færdighedsmål

Den studerende har viden om

Den studerende kan

Hvordan arbejder praktikstedet med dette?
Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet?
Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette?
(Kopieret fra praktikstedets uddannelsesplan)

Institutionelle og
organisatoriske rammer for det
skole- og fritidspædagogiske
arbejde

Agere professionelt inden for de givne
institutionelle og organisatoriske
rammer for området

Tværprofessionelt samarbejde
med lærere og andre
faggrupper, herunder
teamsamarbejde og
kollaborative fællesskaber

Analysere, vurdere og agere på faglige
udfordringer i samarbejdet med
lærere og andre faggrupper

Praktikstedets organisation i
forhold til tværprofessionelt

Indgå i samt analysere og vurdere
praktikstedets tværprofessionelle
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samarbejde

samarbejdspraksis

Forandringsprocesser og
innovation

Deltage i udviklingen af den
pædagogiske praksis gennem
innovative og eksperimenterende
tiltag

Didaktiske og pædagogiske
metoder til udvikling af
pædagogisk praksis, herunder
dokumentation og evaluering

Sætte mål, anvende dokumentationsog evalueringsmetoder og udvikle
viden gennem deltagelse, systematisk
erfaringsopsamling og refleksion over
pædagogisk praksis

Anbefalet litteratur i 3. praktik

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?
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Specialiseringen: Social- og specialpædagogik – 2. praktikperiode
Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede
målgrupper:
A. Børn og unge med særlige behov.
B. Mennesker med sociale vanskeligheder.
C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Kompetenceområde: Relation og kommunikation
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

Færdighedsmål

Den studerende har viden om

Den studerende kan

Hvordan arbejder praktikstedet med dette?
Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet?
Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette?
(Kopieret fra praktikstedets uddannelsesplan)

Kommunikationsformer og
relationsdannelse, herunder om
den professionelle samtale

Kommunikere professionelt,
etablere og indgå i
professionelle relationer til
mennesker i udsatte positioner

Professionsetik og pædagogiske
værdier

Analysere og vurdere etik, magt
og ligeværd i sin egen og andres
tilgang til det enkelte menneske
og til fællesskaber

Konflikt- og voldsforebyggelse,

Vurdere konflikter, forebygge og
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konfliktnedtrapning og
udadreagerende adfærd

håndtere konflikter samt
evaluere indgreb i konflikt- og
voldsepisoder

Bevægelsesmæssige, musiske,
æstetiske og kreative processers
betydning i den socialpædagogiske
praksis

Tilrettelægge, gennemføre og
evaluere pædagogiske aktiviteter
inden for udvalgte områder,
herunder inddrage børn, unge og
voksnes kreativitet og perspektiv

Hjælpemidler og
Vurdere og anvende
professionsteknologier i et lærings- hjælpemidler og
og udviklingsperspektiv
professionsteknologier i
samarbejde med mennesker
med særlige behov med henblik
på at understøtte udvikling og
læring
Førstehjælp
(Undervisning varetages af UCC)

Udføre grundlæggende
førstehjælp

Anbefalet litteratur i 2. praktik

Hvordan er vejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?
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Specialiseringen: Social- og specialpædagogik – 3. praktikperiode
Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede
målgrupper:
A. Børn og unge med særlige behov.
B. Mennesker med sociale vanskeligheder.
C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling
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 lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og
perspektiver i samarbejde med relevante aktører.

Vidensmål

Færdighedsmål

Den studerende har viden om

Den studerende kan

Hvordan arbejder praktikstedet med dette?
Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet?
Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette?
(Kopieret fra praktikstedets uddannelsesplan)

Institutionelle, organisatoriske og
ledelsesmæssige rammer for
social- og specialpædagogiske
indsatser

Agere professionelt inden for de
givne institutionelle,
organisatoriske og
ledelsesmæssige rammer

Forskellige social- og
specialpædagogiske tilgange og
metoder

Foretage en faglig vurdering af de
metoder, som anvendes på
praktikstedet

Tilgrænsende fagligheder og
rammerne for tværprofessionelt
samarbejde

Indgå i tværprofessionelt
samarbejde om løsningen af
konkrete opgaver og/eller
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problemstillinger
Opgave- og ansvarsfordeling
mellem målgrupperne,
professionelle, frivillige og
pårørende,

Redegøre for egen faglighed,
opgaver og ansvar i et mange
facetteret samarbejde

Forandringsprocesser og
innovation

Deltage i udviklingen af den
pædagogiske praksis gennem
innovative og eksperimenterende
tiltag

Didaktiske og pædagogiske
metoder til udvikling af
pædagogisk praksis, herunder
dokumentation og evaluering.

Sætte mål, anvende
dokumentations- og
evalueringsmetoder og udvikle
viden gennem deltagelse,
systematisk erfaringsopsamling
og refleksion over pædagogisk
praksis.

Anbefalet litteratur i 3. praktik

Hvordan er vejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?
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