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PRAKTIKBESKRIVELSE 
2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 

 

Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål og praktikvejleders praktikudtalelse 
 

Vejledning til udfyldelse af denne praktikbeskrivelse med uddannelsesplan. Praktikinstitutionen udfylder de hvide felter med oplysninger om institutionen.  

Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante perioder med beskrivelser af hvordan man arbejder i institutionen med de respektive videns-og færdighedsmål.  

Den studerende udarbejder læringsmål for den pågældende praktikperiode i skabelonen under uddannelsesplanen. Den studerendes læringsmål beskriver, hvordan 

han/hun konkret vil arbejde med periodens videns- og færdighedsmål i løbet af praktikken. (Man kan skille den studerendes læringsmål ud i et særskilt dokument).  

Praktikvejleder udfylder praktikudtalelsen efter statusmødet. Der er skabelon hertil under den studerendes læringsmål. Praktikbeskrivelsen inddrager således både 

praktikstedets uddannelsesplan og den studerendes læringsmål samt praktikstedets praktikudtalelse. (praktikudtalelsen kan adskilles fra praktikbeskrivelsen, når den 

videregives til professionshøjskolen). 

 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

 Skriv i de hvide felter nedenfor 

Institutionens navn: Hvilebjergskolen 

Adresse: Kirkerupvej 18B, 4200 Slagelse 

Tlf.: 58 54 51 38 

E-mailadresse: hvilebjergskolen@slagelse.dk 

Hjemmesideadresse: www.hvilebjergskolen.slagelse.dk 

 

Åbningstider: 7.45 – 14.00 

Institutionsleder: Nils Møller 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: Dagtilbudspædagogik   

http://www.hvilebjergskolen.slagelse.dk/
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For hurtigt overblik, sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der 

er på praktikstedet. 
Skole- og fritidspædagogik     X  (Børnehaveklassen)  

Social- og specialpædagogik  

Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet). 
Store lyse lokaler, skolegård med diverse hoppefelter, legeområde med 

svævebane, klatretårn etc. sportsanlæg med fodboldbaner, nabo til skoven, 

Sørbyhallen benyttes i skoletiden.  
 

Antal børn/unge/voksne: 222 elever, 16 lærere, 1 pædagog, Skovbrynets (fritidshjem) pædagoger har 

timer på skolen. 

Aldersgruppe: 6 – 13 år ( 0.-6. kl.)  
 

Beskrivelse af målgruppen: Elever i børnehaveklassen.(vi har ikke SFO)  
 

Indsatsområder/aktuelle projekter: Bevægelsesprojekt, arbejder med læringsmål i alle fag. 

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor. 

En vekslen mellem undervisning i en stor klasse (svarende til 2 klasser), og 

opdeling i mindre grupper.  

Arbejde på tværs af klasser.  

Tema perioder i løbet af året.  
 

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
Sørby Børnehave og Skovbrynet er henholdsvis børnehave og integreret 

institution.  

Der er samarbejde med morgenfritter og eftermiddagsfritter.  
 

Personalegruppens sammensætning: 2 ledere (læreruddannede), 16 lærere, 1 pædagog  
 

Praktikvejleders kvalifikationer: 

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige 

kvalifikationer. Hvis der er en vejleder, sættes kryds ud for de 

forskellige kvalifikationer. 

Praktikvejleder kursus (2 dages kursus)  

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb på diplomniveau)  

Andet/andre uddannelser  

Forbesøgets tilrettelæggelse: 

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget? 

 Den studerendes forberedelse til forbesøget 

 Dialog om praktikbeskrivelsen og uddannelsesplan 

 Dialog om gensidige forventninger inden praktikkens start 

 Introduktion til praktikstedet 

 Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansættelsesbrev til 

Vi forventer et forbesøg. På besøget starter vi med en snak om 

praktikstedsbeskrivelsen, uddannelsesplanen, indholdsbeskrivelse, 

Hvilebjergskolen 

Den studerende får en rundvisning i huset/indtryk af institutionen med besøg i 

0.klasse. Den studerende fortæller om sin baggrund/erfaringer, så vi kan 

planlægge et forløb ud fra den studerendes personlige udgangspunkt. Vi udfylder 
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lønnede praktikker m.v. 

 Praktikstedets forventninger til den studerende 

 Drøftelsen af videns-, færdigheds og kompetencemål samt 

uddannelsesplan og formulering af læringsmål 

 Den studerendes mødeplan 

div. skemaer, bl.a. straffeattest og børneattest, ansættelsesbrev og snakker om 

tavshedspligt. 

Den studerende kontakter skolen i god tid inden praktikkens start.  

Praktikken tilrettelægges i samarbejde med praktikanten.  

 

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

 Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur. 

Første dag i praktikken vil den studerende blive introduceret i skolen. 

De første to dage følger den studerende praktikvejleder og indgår i den 

pædagogiske praksis med en observerende indgangsvinkel.  

 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med: 

 praktikudtalelse 

 Afsluttende prøve 

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet. 

Seminariet har tilrettelagt datoerne for godkendelse, og afsluttende evaluering.  

 

Vi samtaler løbende med praktikkanten og vil således kunne påpege, hvis der er 

bekymring omkring godkendelse.  

Dato for sidste revidering: 02.05.2016 

 

 

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode 
Tema: Pædagogens praksis 

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

Vidensmål: Den studerende 
har viden om…… 

Færdighedsmål: Den studerende 
kan….. 

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i pædagogernes praksis? 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi ift. videns- og færdighedsmålene? 

Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? 

praktikstedets målgrupper samt 

praktikstedets pædagogiske og 

samfundsmæssige opgaver, 

anvende viden om praktikstedets 

samfundsmæssige 

opgaver i tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde, 

a)  

Det forventes at du tager aktivt del i det daglige 

samspil med børnene. Du besidder en naturlig evne til 

at se det enkelte barn og indgå i en relation.  
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b)  

At du har interesse for at undervise større eller mindre 

grupper.  

Du har et ønske om at udvikle / tilegne dig ny viden om 

pædagogiske processer.  

Du tør være igangsættende og er procesorienteret.  

Du kan planlægge – udføre og efterbearbejde i 

samarbejde med vejleder.  

 

c)  

I det daglige samspil mellem børnene er der meget 

relationsarbejde.  

Du har her mulighed for at arbejde med løsning af 

konflikter.  

At udvikle dine evner ved at tydeliggøre at det er 

kommunikation der er den  

bærende kraft for at udvikle et godt socialt samspil i 

en gruppe.  

 

d)  

Magt og etik er væsentlige faktorer i det daglige 

arbejde.  

Det forventes at vi har en ordentlig omgangstone – at 

vi viser hinanden respekt og omsorg. Dette gælder i 

alle relationer – både blandt børn og voksne.  

Vi er generelt meget opmærksomme på at vi som 

undervisere er kulturskabende.  
målsætning, tilrettelæggelse og 

organisering af pædagogisk 

praksis, herunder om pædagogiske 

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om effekten af 
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metoders effekter, forskellige pædagogiske metoder, 

evaluerings-, undersøgelses- og 

dokumentationsformer,  

dokumentere og evaluere egen deltagelse i 

pædagogisk praksis, herunder reflektere 

over kvaliteten i egne læreprocesser,  

 

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. 

 

Anbefalet litteratur: 
 

Særlige informationer om 1. praktikperiode 
Arbejdsplan for studerende: 

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 
Typisk fra 8 – 14. Der kan forekomme mødeaktivitet efter dette tidsrum. 

Den studerende vil altid være sammen med det faste personale.  

Hvis den studerende gerne vil afprøve at være alene med eleverne – kan dette aftales. 
 

 
Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
Den studerende indgår på lige fod med andre ansatte og benytter de samme lokaliteter.  

Den studerende følger vejleders skema som er i børnehaveklassen, men også enkelte timer i andre klasser.  
 

 
Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
En gang om ugen holdes der vejledning, men der er også mulighed for løbende at få svar på spørgsmål, hvis det passer ind i løbet af dagen.  

Der bliver løbende talt om læringsmålene, og der er mulighed for at praktikdokumentet kan danne grundlag for vejledningen.  
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Studerendes læringsmål for 1. praktikperiode 

 
Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  
Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail:  
Studerendes klasse:   Praktiksted:  
Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder:  

 
Læringsmål 1 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 
 

 
Læringsmål 2 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 
 

 
Læringsmål 3 

Hvad: 

 

Hvorfor:                                                 

 

Hvordan (metoder): 
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Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 
 

 
Læringsmål 4 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 
 

Hvordan (metoder): 
 

 
 

Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 
 

 

 
Praktikvejleders generelle kommentarer 
Her mulighed for udtalelse om generelle forhold 
ved den studerendes deltagelse i praktikforløbet. 

 

 
Dato for udtalelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


